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 بانكلا ءادهإ

 رخلا دئاقو «نيقحملا مامإو .نييبنلا متاخو . نيلسرملا ديس كيلإ

 رد اع تف ك غ هب تانا ىلا د اذه اک قده نلجحلا

 ىغتبأ ال .نيلهاجلا ليوأتو .نيلطبملا لاحتناو . نيلاغلا فيرحت - ىتعاطتسا

 .نيملاعلا برل سانلا موقي موي ىل اعيفش نوكت نأ الإ كلذب

 ىب كهاج هللا e قيضي نلو

 مقتنم مساب ىلجت ميركلا اذإ

 كثيدح مداخن

 قيدصلا نب دمحم نب هللا دبع

 ىرامعلا





 ريبكلا ذاتسألا مليضف نملك

 يرثوڪلا دهاز دمحم خيشلا

 نيدقاحلا ضعب ىعس مغر «ةقيثو ةلص يرثوكلا ذاتسالا نيبو ىنيب ناک

 ا ق ر ا ا ااا

 «سانلا ضعب اهنع هلاسي ىلا ثيداحآلا نع نئلاسي ناكو < یتزاجتسا

 . هاضر هباثأو هللا همحر «هتافو ىلإ یه امك انتتص ترمتساو

 فلؤملا .

 قيدصلا هللا دبع ديسلا دقانلا ثدحملا ةمالعلا ذاتسألا ةليضف

 تجوو دخلا دج املك اًقيقت ضيفت ةضايف ةعارب هل - هللا هظفح - يرامغلا

 فقاوم لزت ملو ءمهدح دنع ةعامجلا دقتعم ىلع نيمجهتلا فقوتف « درلا
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 تاورلا يف ةعارلاو ملعلا ةرازغو « رظنلا ةقدو الا لیبل دو :اسافأ

 هتداجإ ىلع بولقلا ق م نيدلاو ملعلا لُهأ ركش ىلاوتيف «ةياردلاو

 نم هل ام ردقب ةميظع ةبوثم هل هناحبس هللا دعأ دقو « مهيلع درلا ئ ا

 ةزوح نع عافدلا ىف STE حاجنلاو ٠ لمعلا یف صالخإلا

 E ا ةفقو ربادلا نسال e تذل

 لوزن راكنإ ىف - فورعملا 0 زوتکدلا ءارو ىراجلا - ٠ تولقلا ديشرلل

 ر ا حيشلا وه )١(



 اثيدح ةروشنملا ةعتمملا هتالاقمب هيلع ىضقف نامزلا رخآ ىف مالسلا هيلع ىسيع

 كلذ ىلع هقفاكيو هاعري نأ هئاحبس هللا وعدنف ءارغلا مالسإلا ةلجم ىف

 دقتعم نع عافدلاو «نيدلا ةسارح ىف هلاثمأ نم رشكيو نينسحللا ةأفاكم

 بلغتت نم « نيدلا سارح فوفص نيب دجوي نأ هل فسؤي امو . نيملسملا
 ىلقعلا داعبتسالا ءارو ايرج ةثراوتملا ةديقعلا ىلع ؤرجتلاب روهظلا ةوهش هيلع

 لهأ ءاملع عامجإو ةنسلاو باتكلا دراوت عم «لقعلا هليحي ال اميف درجا

 ىف اًقوشكم اقدنزت الإ كلذ نوكي الو اهب ذحخألا متحت ىلع ةعامجلاو ةنسلا

 رتا عا ا دفا ل

 فيفخلا الو فيرظلا ليق امو امصو هين قدنزتلا ىقب دقف

 ءرملا ةلواحمو « ماركلا ةابألا سوفن ىلع كلذ نم لقثأ ءىش سیلو

 هانتكإ نع رصاقلا هلقعو «رايعلا رساخلا هرايعمب هلالج لج هللا ةردق نزول

 لدت « ناوكألا نوكم تافص نم ةفص ETE « نوكلا نم ءزج

 فاد ارو قك لاو د يف باص نأ لق لفغ باص هنا لغ

 سوسحلملا ىلع راصتقالاو « بيغلاب ناميإلا دقف ىلع لدي درجملا داعبتسالا

 مالسلا هيلع ىسيع عفر ةلأسم ىفو . نالذخلا نم هللاب ذوعنف «ميهبلا نأش

 ةنسلا لهأ عامجإو ةنسلاو باتكلا رفاضت نامزلا رخآ ىف هلوزنو ايح

 ىنعمب 4 هتوم لبق هب ننمؤيل الإ باتكلا لهأ نم نإو : ىلاعت هلوقف ءةعامجلاو

 ريمض دوع نال ىسيع توم لبق ىسيعب ننمؤيل الإ باتکلا لهآ نم دحأ سيل

 ىبأ نع كلذ حص ثيح ةياورلا ىضتقم وه ىسيع ىلإ (هتوم لبق)
 نودب امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ضافتساو - هنع هللا ىضر - ةريره

 ا



 ىلإ ريمضلا كلذ دوع نالو ء.ةباحصلا نم دحأ نع كلذ ضهاني ام حصي نأ

 وهو - ىسيع ريغ ىلإ هدوع نم مزلي ثيح اضيأ ةياردلا ىضتقم وه ىسيع

 هتوم لبق مهريغو دوهيلا نم ىباتك لك نمؤي نآ - باتكلا لهآ نم دحأ

 امإو ‹ هيلع هناحبس هللا ماسقإ هيفانيف ء«ناميإلا كلذب دتعي ال نأ امإف « ىسيعب

 عم « ةدحاو ةلم عيمجلا نوكي لب ‹ یراصن الو دوهي نوکی الف هب .دتعی نأ

 ثيراوملا ىف مهنيد لهأ ريغ ىلإ ىراصنلاو دوهيلا در مدع ىلع عامجإلا نآ

 اا و دو ا اوو 6 لاا واق لع ل قوا نات

 ولف .ملسم هنأ هيف مكحنف مالسإللا ىلإ مهنم ذحأ ءادتها ملعن مل ام «ىراصن

 ‹ دوهيلا ىلإ هتئرو در ا ام مالسلا هيلع یسیعب هتوم لبق نمؤي یدږهی ناک

 مهثيراومو مهقوقح ىف باتكلا لهأ دري نأ ىلع ةنسلا تضم» :ىرهزلا لاقو

 (هللا باتكب مهنيب مكحيف هللا مكح ىف نيبغار اوتأي نأ الإ مهنيد لهأ ىلإ

 نيعت «حورشملا ببسلل ىسيع ريغ ىلإ ريمصضلا كلذ دوع لاحتسا ثيحو

 ىلع ةياردلاو ةياورلا تقباطت اذكهو ءاضيأ ةياردلا ةهج نم .ئسيع ىلإ هدوع

 نوكي كاذ ذإو «نامزلا رخآ ىف هلوزن دعب نوكي مالسلا هيلع ىسيع توم نأ

 نيد وهو كاذ ذإ ىسيع هيلإ وعدي اب مهلك مهنايإب ةدحاو ةمآ عيمحلا

 ىلإ هعاجرإ نيعتي ( ةعاسلل مع هنو :ىلاعت هلوق ىف ريمضلا مث .مالسإلا
 ىف نآرقلل ركذ الو ةيآلا قايس يف رركذملا وهنا ‹« اًضيأ مالسلا هيلع ىسيع

 نع حصي ملف ةياورلا ةهج نم امأو .ةيارد هيلإ هعاجرإ غاستسي ىتح قايسلا

 ىلإ ريمضلا عاجرإ نم سابع نبا نع ضافتسا ام فالخ ةباحصلا نم دحأ
 ببس ىسيع نأ ىلع ةياورلاو ةياردلا ًاضيأ انه تقباطتف «مالسلا هيلع ىسيع

 قباطتو ةنسلا ترتاوت امك ةعاسلا مايق هلوزنب ملعي ثيح «ةعاسلل ملع
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 - هتنظم ريغ ىف - ةدئاملا ةروس ريسفت ىف عقو ام امأو «كلذ ىلع عامجالا

 نع ولخف «كثيم كيفوثم ؛ سابع نبا لاق» : هلوق نم ىراخبلا حيحص نم
 ال اع ريسفتلا باتك ىف ليبقلا اذه نم هل مكو هب جاجتحالل حلصي الف دنسلا

 نع حلاص نب هللا دبع قيرطب ةدراو ةياورلا هذهو .ةعنصلا لهآ دنع هب حجتحي

 .هريغو ريرج نبا نع « سابع نبا نع ةحلط ىبآ نبا نع ىمرضحلا ةيواعم
 ىبأ نبا مث عاطقنا ةياورلا ىفف ءاقافتا سابع نبا كردي مل ةحلط ىبأ نب ىلعف

 طرش نم اوسيلو «مهيف فلتخم ثيللا بتاك هللا دبعو ىمرضحلاو ةحلط

 حص ام ضهانت نأ روصتي یتح ؟ اهناش اذه ةياور حصت ینأف ىراخبلا

 ىلع اهلمح نأ ىلع «امهنع هللا ىضر سابع نباو ةريره ىبأ نع ضافتساو
 ى یعکراو یدجساو لثم - ريخأتلاو ميدقتلا

 .ه ةحبيحصلا ةياورلا عم ةقفتم

 ىلإ - نيئالثو ثالث نبا وهو - هتوم وزع نم ةيبتعلا ىف ام سيلو
 دنتسم ال ثيح هتومب لاقو ذش نمل ارذع نوکي نأ حلاصب هنع هللا یضر كلام

 ىلع ججحلا نم قهاوشلا لابجلا كلت ءازإ « عامجالاو ةنسلاو باتكلا نم هل

 تاياورلا عمجم اهنآب ةيكلاملا نين ترهتشا ةجرختسملاب ةفورعملا ةيبتعلا نأ

 اذإف ةبيرغلا ةلأسملاب ىتؤي ناك اهعماج نأو < ةذاشلا لئاسملاو « ةحورطلا

 اًبذك اهلج تيأر مكحلا دبع نبا لاق لب . ةجرختسملا ىف اهولخدأ لاق هتبجعأ

 بح نأ الإ « هلحم ريغ ىف رارتغا اهب رارتغالاف « اهل لوصأ ال لئاسمو

 : لوقنف دوعن دارطتسالا اذه دعبو . سوفنلا ضعب ىف ضرم ذوذشلا

 ىمسملا عيدبلا هباتك فيلأت متأو هدعوب ىفو ىرامغلا ذاتسألا ةليضف نإ

 ىف « ناسحالا لك نسحأو «نامزلا رخأ ىف ىسيع لوزن ىلع ناهربلا ةماقإ»
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 قرط نم هيف درس دقو « ةلأسملا ىلع عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم ججحلا هماقإ

 ىلع رخف لك هل لجسيو ثيدحلا ىف غلابلا عسوتلاب هل دهشي ام لوزنلا ثيدح
 ‹فسعتم ريغ فصنم لك دنع ثيدحلا اذه رتاوت ةوق كلذب نابآف « رهدلا ةيصان

 اهيلإ برستي نأ نم ءةلبقملا لايجألا بولقل اًسراح اذه دلاخلا هباتك نوكيف

 نم ةيحان عدي مل ثيح «نيينايداقلا لايذأو نيينايداقلا نم نيككشملا ك وکش

 هتعلاطم درجمب رصبتملا علاطملا عنتقرف « اًنحب اهلتقي نأ نودب عوضوملا اذه ىحاون

 نم لوألا قشلا ىلع ضاق اذهو < نامزلا رخآ یف مالسلا هيلع هلوزن ربخ رتاوتب

 ربخو داحآلا قيرظب درو اغنإ مالسلا هيلع ىسيع لوزن» نأب هيلع دودرملا معز
 نم ذاشلا لقنلا ىلع الإ ىشمي الف ىناثلا قشلا امأو «ةديقع ديفي ال داحآلا

 دق اذهو اعرش دمتعملا وه مزاجلا دقعلا نأل « نيققحملا دنع دودرملا ىرعشألا

 رضق ىفو ملعلل ةدنيفلا نيهاربلاب لصضحي امك ديلقتلابو «داحآلا ربخب 'لصحي
 نك اهوا امهدل راقكإ ةاعرلا لمآ ناما لغ مزا دلا ىف دادا
 الو « ةمأالا هذه 0 ف رک یار ملعلا داحآلا ربخ ةدافإ لب « ةعينش ةفزاجم

 وأ عزانم ريغ نم ناخيشلا هجرخأ اميف ةصضاخو « نئارقلاب هفافتحخا دنع اميس

 دنع الإ ملعلا لهأ دنع داحآلا ريخ دري ال لب « هب ذخألا ىلع ةمألا تقفتا

 'لقعلا هدنع اما دنع وأ ةروهنشملا وأ ةرتاوتملا هلوسر ةنس وأ هللا باتكل هتفلاخم

 امك هلي اب ال لوقعلا تازوجمب دري امنإ عرشلا نأل ليوأتلا لمتحي ال اميف الاحم

 لك داجأ فلؤملا نأ لوقلا ةوفصو .هريغؤو ىدادغبلا بيطخلل «هقفتملاو هيقفلا» ىف

 نأو ‹ ةداجإلا هذه ىلع هئفاكي نأ هناحبس هللا وعدنف « اذه هفيلأت ىف ةداجإإلا

 . نيملسملا هب عفني نأو «ةيفاعو ريخ ىف لاثمأ نم ريثك فيلات هقفوي
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 عجري كيلإو .هلك ريخلا كديبو .هلك كلملا كلو .هلك دمحلا كل مهللا

 یلص مهللا . ریدف ءىش لک ىلع كنإ دملا كأ .هرسو هتینالع . هلک رمألا

 رينا جارسلاو :.ريدنلا رشبملا دمحم انديس كينو كدبع ىلع كرابو و

 ان هتلعح .ءايفصألاو لسرلا عيمج ىلع هتلضفو .ءايبنألا هر تمتع ىذلا

 كرشلا تاملظ ملاعلا اذه تمع نأ دعب اعشم هتثعب مث «ءايشألا ىتاخ لبق

 .هملحو هلدع سانلا حسو .هملعو هرون ضرألا معف .ءاقشلاو روحخلاو لهجلاو

 تامل تلا كراو. تارللا لضفأ اتم مهللا هغلبأف .هتلمو هتعرش ريغ

 نيسطلا هلآ نع مهللا ضراو . تامركملا لجأو . تاريخلا لزجاأب اع هزجأو

 الو فيرحت ريغ نم ناسخإب مهقيرط عبت نمعو نيمركألا هتباحصو . نيرهاطلا

 مدأو .هتنس نع عافدلا نم هل انبدتنا اميف مهللا انقفوو . نيدلا موي ىلإ ليدبت

 بحاص ايو . ميظعلا لضفلا اذ اي كمركو كلضفب .هتعافشب دعسي نم دعسأ نم
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 ىعدت .ةرساخ ةرفاك ةفئاط «ةرخأتملا نامزألا هذه ىف رهظ دقف :لعي امأ

 لالض اهلك . ءارآ - اهمعز یف - هناسلب رشنتو .ءارب اهنم وهو مالسإلا
 یلظ ین هنآ ىنايداقلا دمحأ مالغ اهميعز نأش ىف معزت .ءارتفاو كفإو

 ثعب امنإو .ديدج عرشب تأي مل هنأ مهمالك ىف ةيلظلا ىنعمو .هيلإ ىحوي
 ةلاح نوهبشيو « ةحمسلا ةيفينحلا انتعيرش ىف ناثدحلا دي هتدسفأ ام حلصيل

 ةعيرشلل اًعبات ثعب ثيح «مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لاحب هحالصإو هتوبن
 كاذ مهمعز نإ هللاتو . اهميلاعتو اهماكحأ نم فرح ال اًحلصمو ةيوسوملا

 قيقحستلاو قحلا ةيلح نعو «عماجملا نع لاخل اذه مههيبشت نإو . لطابل
 ىف هللا هثعب .ميرك لوسر مالسلا امهيلع ميرم نب ىسيع نآ كلذ . لطاع
 ام ليزي نم ىلإ كاذ ذإ سانلا جايتحال .ةلاسرلاو ةوبنلا هيف عطقنت مل تقو

 فيرحت نم تبث ام عم .ةلالضلاو ةلاهجملا نم مهلوقعو مهبولق ىلع نار

 هتثأو :نآرقلا هب دهش امك هللا اهلزنأ ىتلا ماكحألل مهليذبتو ةراوتلل دوهيلا

 املف . حيرصلا ظفللاب مهسفنأ دوهيلا ءاملع هب فرتعاو .حيحصلا خيراتلا
 هاضتراو هلمكأ ىذلا هنيدب ملسو هلآو هيلع هللا یلص ادمخم هیبن هللا ثعب

 مويا هركذ زع لاقو .«( مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ :هالع لج لاق ثيح
 لبق ملو ( اید مالسإلا مُكَل تیضرو يتمْعن مكْيلع تممنأو مكنيد مک تما
 وهو هنم لبق نلف انید مالسإلا ريغ غبي نمو » یلاعتو كرابت لاق ثيح هريغ اتید
 نحن انإ) لجو زع لاق ثيح هتاذب هظفح یلوتو .4 نيرساخلا نم ةرخآلا يف
 ا ا ی ( نوظفاحل هل انو ركذلا اتلزن

 .مركألا مهيبنب .ةيادهلاو دشرلا مات ىف .ةيافكلا لامك لوصحل .لوسر وأ

 ءىش لك نايب امهيف « ةنسلاو باتكلا مهيف فلخ ذإ «مظعألا مهلوسرو

 د



 مهكرتو .مهداعمو مهشاعم ىف .مهايندو مهنيد ىف دابعلا هيلإ ماتحس ام

 اهنع غيزي ال اهراهنك اهليل . كلاسملاو ملاعملا ةحضاولا ءاضيبلا ةجحلا ىلع

aنکی ملف < ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحعب  

 لوسر نكلو مكلاجر نم دحأ ابأ دمحم ناك ام یلاعت هللا لاق امک یب

Eهلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رباج نع حيحصلا يفو .  

 الإ اهلمكأو اهمتأف اراد ىنب لجر لثمك ءايبنألا لثمو ىلثم» : لاق ملسو

 عضوم الول نولوقيو اهنم نوبجعتيو اهنولخدي سانلا لعجف ةنبل عضوم
 تئج ةنبللا عضوم انأف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ءنبللا

 ىلص هللا لوسر لاق « لاق دعس نع اًضيأ حيحصلا ىفو ءايبنألا تمتخف

 ىبن ال هنأ الإ یسوم نم نوراه ةلزنب ىنم تنآ : ىلعل ملسو هلاو هيلع هللا

O Eةلزنب ىنم نوكت نأ ىضرتامأ» : حيحصلا ىف  

 نیرشع نم رثکأ هل « رتاوتم ثیدحلاو «یدعب ةوبن ال هنآ الإ یسوم نم نوراه
 نم اًضيأ حيحصلا ىفو «صاخ باتك ىف ركاسع نبا ظفاحلا اهبعوتسا اقيرط

 ل کلو ها ئاغ یت دمخ كعب نوک لآ یف ولو: فرا یا نیا تدع

 ا تادلة نع اخاه ف اخ آلاتو ةا ی

 ناميلس نب نارمع انث سنوي نب ىسيع انث ىناسقرقلا ناميلس نب كلملا دبع

 ردو ل ت ف و لو اا ع تل

 مكرذنأ» لاق مث هيلع ىتثأو هللا دمحف ربنملا مالسو هلآو هيلع هلا ىلص
 هنإ ةمألا اهتيأ مكيف نئاك وهو هتمأ رذنأ دقو الإ ىلبق ىبن نكي مل هنإف لاجدلا

 ثيدح ركذو «ىنربخأ ىرادلا اميمت نإ الآ مكدعب ةمأ الو ىدعب ىبن ال
 ةلالدلاو توبثلا ةعيطق ىهو «ادج ةريثك ىنعملا اذه ىف ثيداحألاو ةساسجلا

 . اهظافلأ ةحارصو اهرتاوتل
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 نم نأ اهيلع عمجملا ةيرورضلا هدعاوقو نيدلا لئاسم نم ناك اذلو
 ا ا

 رفاك وهف .هبذكب مزجي مل ثيحب ةوبنلا ىعدا ئبنتم ىف كشوأ ملسو هلآو

 . لتق الإو . لبق بات نإف باتتسي .لاملاو مدلا لالح دترم

 ىنس نيب الو لهاجو ملاع نيب قرف ال ةبطاق نوملسملا قفتا اذه ىلع
 ىف عامجإلا نم باب :عامجإلا بتارم باتك ىف ظفاحلا مزح نبا لاق .هريغو
 كيرش ال هدحو لجو زع هللا نأ اوقفتا . عامجإب هفلاخ نم رفكي تاداقتعالا

 مث «هعم هریغ ءیش الو هدحو لزی مل یلاعت هنأو هریغ ءیش لک قلاخ هل

NAN Sa LTE 

 ال هنأو هلبق نايدألا عيمحجل خسان هنأو «هاوس ضرألا ىف هلل نيد ال ىذلا

 آ رانلا ىف دلخم رفاك هغلب نمم هفلاخ نم نأو ادا هدعب ید هی

e O ee 

 .ه أ رقتساو نيدلا لمكو ىحولا عطقنا دقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 متاخو» ىلاعت ا ر لاقو

 هنع ةرتاوتملا ةنسلا ىف هلوسرو ا یلاعت هللا ربخأ دقو :هصن ام «نيسنلا

 كافأ باذك وهف هدعب ماقما اذه یعدا نم لک نآ اوملعیل ہهدعب یبن ال هنآ

 .ه | لضم لاجد

 نييبنلا متاخ ملسو هيلع هللا ىلص هنوكو : هصن ام هريسفت ىف ىسولألا لاقو

 .ه | هفالخ ىعدم رفكيف ةمألا هيلع تعمجأو ةنسلا هب تعدصو باتكلا هب قطن امن

 وه معزي امك ىبنب سيل ىنایداقلا مالخلا كلذ نأ هانركذ امم ملعف

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربخأ نيذلا نيلاجدلا دحأ هنكلو «هتفئاطو
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 ىفف «ةيهولألا ىعدي ىذلا مظعألا لاجدلا لبق « ةوبنلا نوعدي مهنأ

 راغ لا ولا لم كس لةم نا واج نع علا

 ىبأ نع اًضيأ حيحصلا ىفو .«نيباذك ةعاسلا ىدي نيب نإ :لوقي ملسو
 ثعبني ىتح ةعاسلا موقت ال» :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره

 . هللا لوسر هنآ معزي مهلک نیثالث نم بیرق نوباذک نولاجد

 ةبيتق انث دينحلا نب هللا دبع نب دمحم انث هحيحص ىف نابح نبا یورو
 ىبحرلا ءامسأ ىبأ نع ةبالق ىبأ نع بويأ نع ديز نب دامح انث ديعس نبا

 ىل یوز هللا نِإ» ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق نابوث نع

 حيحص ىف امم لوطأب ثيدحلا ركذو ««اهبراغمو اهقراشم تيأرف ضرألا

 یبن هنآ معزي مهلک اباذک نوثالث یتمآ یف نوکیس هنإو» :هرخآ یف لاقو ملسم
 ال نيرهاظ قحلا ىلع ىتمآ نم ةفئاط لازت نلو ىدعب ىبن ال نویبنلا متاخ ینإو
 . «هللا رم ىتاي یتح مهفلاخ نم مهرضب

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع دوعسم نب ميعن نع هريغو ىناربطلا یورو
 «ىبن هنأ معزي مهلك اباذك نوثالث جرخي ىتح ةعاسلا موقت ال» لاق ملسو هلآو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةفيذح نع مهريغو ءايضلاو ىناربطلاو لمحآ یورو

 عبرأ مهنم ‹« نورشعو ةعبس نولاجدو نوباذك ىتمأ ىف» :لاق ملسو هلآو

 : اًضيأ رازبلل ىمثيهلا ظفاحلا هازعو ««ىدعب ىبن ال نويبنلا متاخ ىنإو ةوسن

 .ه١ا حيحصلا لاجر هلاجر : لاقو

 :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رباج نع هريغو دنسملا ىفو
 ىسنعلا ءاعنص بحاص مهنمو ةماميلا بحاص مهنم نوباذک ةعاسلا ىدي نيب»

 مهضعبو رباج ١ ««ةنتف مهظلغأ وهو لاجدلا مهنمو ريمح بحاص مهنمو
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 هدانسإ ىف :لاقو ءاضيأ رازبلل ىمثيهلا هازعو . اناذک نیثالث نم ابیرق لوقي

 : حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو فعض هيفو ةعامج هقثو ءارغم نب نمحرلا دبع

 . ها١ نيل وهو ةعيهل نبا دمحأ هدنس ىفو « لاق

 ديدحتلل ال بيرقتلل اهيف روكذملا ددعلاو ‹ ةريثك اذه ىف ثيداحألاو

 رمألا عقو ثيح «ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا تازجعم نم ةزجعم اهيفو

 نمو ءاهريغو حاجسك ءاسن مهيف نوئبنتم نوباذك ةمألا ىف رهظو ربخآ امك

 اًناطيش دنهلا ىف ثعبنا ىذلا ىنايداقلا مالخلا اذه ادهع نيئبنتملا ءالؤه ثدحأ

 مهتملك قرفو مهتعامج قرافو نيملسملا اصع قشف «سنإلا نيطايش نم

 . حيحص ىمالسإ بهذم هنآ ىلع دنهلا جراخ دالبلا نم ريئك ىف هبهذمب رشبو

 ءابو ةرخألاو ايندلا رسحخ هقنتعا نم .حيرصلا رفكلا بهذم هللاو وهو

 .نيملسملا ةرمز ىف ال ةرجفلا ةرفكلا عم ةمايقلا موي ناكو . نيبملا لالضلاب

 هل لاقي ام مهفي ال .لوهج فلتخم لك نم .لوقعلا ءافعض هعبتا دقو

 نيذلاةلهحلاو ةاغطلا ىلع الإ جوري ال لطابلا نأش اذهو .لوقي ام هقفي الو

 ىذ ريغ ميقتسم مالسإلا قيرطو . جلبأ حصضاو قحلا نأ عمو .ماعنالاك مه

 لوقل رونلاو ىدهلا كرتيو «نيميلا تاذو لامشلا تاذ فرحني نم دج . جوع

 هللا لوق ًآرقن نيح انبجع بهذي ام ناعرس نكلو بجعنف «نيهم باذك

 كر ةملك تمت مُهَقلح كلذلو كير محَر نم الإ « نيفلتخم نوازي الو : ىلاعت
 . (نيعمجأ سانلاو ةنجلا نم منهج نألمأل
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Eا ي و  

 ( : ىلي اميف اهصخلن ىواعد ةدع

 ىف هعوجز ىلإ ليبس الو هرمأ ىهتناو تام مالسلا هيلع ىسيع نأ : اهدحأ

 . ىونعم عفر نآرقلا ىف دراولا هعفر نأو نامزلا رحخآ

 ترتاوت ىتلا ىیربکلا ةعاسلا طارشأ نم امهريغو ةبادلاو لاجدلا راكنإ : اهينا

 .ةمألا اهلع تقفتاو ثيداحّألا اهب

 اذإ الإ اهداحآو اهرتاوتم نيب قرف ال اًقلطم ةنسلاب جاجتحالا كرت : اهثلاث

 ٠ . مهمهف بسحب نارقلا تقفاو

 ىلع لدي ليلد نارقلا ىف سيل هنآ اهلبق ىتلا ىلع ةبترتم ىهو : اهعبار

 ءانعم 4 نييبنلا متاخو هللا لوسُر نكلو ظ :ىلاعت هلوقو «ةوبنلا عاطقنا

 متخلاك ءايبنألل ةبسنلاب مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم نأ ىأ عباطلاو متخلا

 ىبن ال هنأ ىلع لدي ام اذه ىف سيلو ءالثم ةداهشلا ىلع هب متخي ىذلا

 سرلا لبق نم تلح دق لوسر الإ دمحم امو : یلاعت هلوق لب !!هدعب
 تاعالا ةر كاد لغ اار ا اة ي ووو لع يت لا

 !! a O a a ةحرصملا

 !!دوعوملا ملاعلا لوسر هنأو « هيلإ ىحوي ىبن دمحأ مالغ نأ : اهسماخ

 نم يتأي لوسرب ارشبمو  :یلاعت هلوق لمحیف مهضعب یلاغتی دقو
 . ینایداقلا مهمالغ ىلع ( دمحأ همسا يدعب

 لإ عجري وأ اهنم عرفتي مهمالک رئاسو اهمهأو مهاوعد لوصأ هذه
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 ةدحاو صخشلا دقتعا اذإ « لالضو رفك اهلك - ىرت أمك - یواعد یهو

 ناك اذإ فيك لب ؟ اهعيمج دقتعا اذإ فيكف « مالسإلا ةلم نع جرحخ اهنم

 نم نأ كش ال ؟!ةليح لكب نيملسملا لوقع ىف اهتيبشت لواحيو اهنع عفادي

 .ةيفاعلاو وفعلا هللا ا ٤ حبقآو رثكآ هباذعو ‹ دشأ هرفكف كلذ لعف

 لصف
 < بيلاسألاو ليحلا فلتخمب ةروكذملا مهاواعد رشن ىلع نوبئاد مهنإ مث

 اهيف نوكي ةملك باوجلا ىف دري نأ نيفتكم «لاؤس ةروص ىف اهب نومدقتي اروطف

 نورغي ةراتو «لادجلاو عازنلا لمتحت ال ةملسم ًالاوقأ اهنومدقي اًنيحو «مهدييأت

 صاخشألا فالتخاب فلتخي اع اذه ريغ ىلإ «لام لاو بشنلاب اهقانتعا ىلع

 CN «ملعلا نومهفي ال ةلهج كلذ لك ىف مهو «لاوحألاو

 «ةرظانملاو ثحبلا دنع اهيلإ نوعجري لوصأو دعاوق مهل سيل « مهفلا نونسحي

 اوبره ةمكحللا اهدعاوقو ةيمالسالا لوصألا بتك ىلإ مهرظانم مهاعد نإو

 ريع ىف بعتو « ةعيضم مهعم مالكلا « ةروسق نم ترف ةرفنتسم رمح مهنأك

 برجيلو « نوفصني ال كلذ لجأل مهف « نومهفي ال انلق امك مهنأل « ةعفنم

 .نوفصاولا هفصي ال ام مهبصعتو مهلهج نم قلي اذه ىف كش نم

 عامسألا ىلع اهركذ ةداعإو مهليطابأ جيورتل هولعف ام ثدحأ نم ناكو

 ةخيشم ىلإ لاؤسب مهدحأ مدقت نأ ءنامزلا نم ةدم تيسن ذإ دعب « ناهذألاو

 ةنسلاو ميركلا نارقلا رظن ىف تيم وأ ىح ىسيع له» :هيف ءاج رهزألا

 اذِإ هب نمؤي ال نم مكح امو ىح هنأ ركني ىذلا ملسملا مكح امو ةرهطمل

 .(؟ىرخأ ةرم ايندلا ىلإ داع هنأ ضرف
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 ًدشرتسم اًديفتسم همدقم نكي ملو لاؤسلا كلذ ىف ءاج ام صخلم اذه

 ىف دنهلا ءاملع اهفلأ ىتلا بتكلا ىف دجول داشرتسالاو ةدافتسالا دارأ ول ذإ

 فلأ دق ذإ ءهتلغ ىوريو هتلع ىفشي ام ةيدرألاو ةيبرعلا نيتغللاب عيضاوملا هذه

 هباثأو هللا همحر ىذنبويدلا ىريمشكلا رونأ دمحم ريبكلا ثدحملا ةمالعلا

 مالسلا هيلع ىسيع ةايح ىف مالسإلا ةديقع ىلوألا «لئاسر ثالث «هاصر

 لوزن رتاوتب حيرصتلا « ةيناشلا «مالسإلا ةيحت اهامس ةيشاح اهيلع لمعو
 ىريمشكلا ةمالعللو ةعوبطم اهلكو « «نييبنلا متاخ» اهمسا «ةثلاثلا < حيسملا

 ىمسرلا هزكرم نم اهبستكي مل كانه نيملسملا سوفن ىف ةريبك ةلزنم روكذما
 نع عافدلا ىف بتكلا نم هفلأ امو « بهاومو مولع نم هل ام لب بسحف
 : نالا يعد اوه لا

 اوكرتي مل ثيحب ءايشألا هذه ىف «ءاملغلا نم اضيأ هزيغ فلآ دقو

 تاعامتجا نم دقع امو « تارضاحم نم ىقلأ ام ريغ اذه ءالاقم لئاقل

 دئارحلا یف هلج وأ هلک رشن امم ‹ تالداجمو تارظانم ىلع لمتشت

 لواح هنكلو ادشرتسم اديفتسفم هلاؤسب نكي مل لئاسلا كلذف نذإ ‹تالجملاو

 هاواعد ىف هيلع ًأاكوتي هل اكتم هلعجي ام ةيمسر ةينيد ةئيه نم عزتني نأ

ane ) 

 موي ةلاسرلا ةلجم نم ةا رالا كت نوسلاو. نالا ددا ردو

 نم ١١ قفاوملا ٠١١١ ةنس ىناشلا عيبر رهش نم نيرشعلاو سماخلا نينئالا

 هيلع ىسيع نأ اهنومضمو «ىسيع عفر اهناونع ىوتف لمحي ۱۹٤۳ ماع ويام

 ىف لزني ال هنأو ءامسلا ىلإ هنمسجب عفري مل هنأو «اًيَقيقح اتوم تام مالسلا

 ىف هب لمعي ال داحآلا داخآ كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا نأو نامزلا رخآ

 د



 اهنيب عمجلل هعم لاجم ال ابارطضا ةبرطضم اهنأو عامجإلاب تابيغملاو دئاقعلا

 دنع امهتجرد نأو «رابحألا بعكو هبنم نب بهو ةياور نم كلذ قوف اهنأو

 امم اذه ريغ ىلإ - نيتقث ريغ وأ نيلوبقم ريغ امهنآ ىأ - ةفورعم ثيدحلا لهأ

 ‹ ةرتارتملا ثيداحآلا تفلاخو عامجإلا تمداص ىتلا ىوتفلا كلت ىف ءاج

 ثيداحألا رادهإ ىلإ تعدو دئاقعلاو ريسفتلا بتك هيلع تأطاوت ام تذبانو

 اهتلمجب تداحو داحآ اهنأ ىوعدب نيدلا لئاسم ضعب ىف ةحيحصلا ةيوبنلا

 . ميوقلا قيرطلاو ىوسلا طارصلا نع اهليصفتو

 لصف

 اهب نوفوطي اوذخأو احالسو مهل ةدع ىوعفلا كلت ةينايداقلا ذختا دقو

 نوحرف مهو «مهءارآ نوئطخيو «مهمالحأ نوهفسي اوناك نيذلا نيملسملا ىلع

 انقفاوي رهزألا اذ وه اه :رصتنملا رفاظلا ةجهلب نولوقي و

 نومعزت امک لزان وه الو . عوفرم وه الو یحب یسیع سیلف «مکفلاخیو

 TEE نيف

 رصبلا ةدهاشمب ىرحخأو < ربخلا حیحص عامسب ةرات هانسملو اذه انققحت

 .اهراع رهزألا ءاملع نع وحمأو .اهراوع ىوتفلا كلت نم فشكا نأ تيأرف

 ‹ ةلاجعلا هذه قئاوعلا باينأ نيب نم تفطتخاو « ةلاسرلا هذه تفلأف

 ىف ىسفن تدهجأو .دراوملا نم ةلقو . دادعتسالا ىف فعض ىلع اهتددعأو

 .اهتيمسو .لابلبلا ىلاوتو .لاوحألا مقافتو .لاوهألا مكارت مغر «اهقيسنت

 رهزالا نا ٦ و ه اهيددع ىف توريب ىف ردصت ىتلا ةينايداقلا ىرشبلا ةديرج ترشنو )١(

 ١ ىرصانلا حيسملا ةافوب فرتعی
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 نم لیق ام لاطبإ» وأ «(نامزلارخآ ىف یسیع لوزذ ىلع . ناهربلا ةماقإ))
 .«مالسلا هيلع ىسيع لوزن ثيدح ىف ماهوألاو تالايخلا

O E E 

 و ا ق

 ميحرلا فوءرلاو ميركلا داوجلا هنإ «نيدلا موي هتعافشب اتبابحأو انلهأ .
 فلؤملا
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 ` تال

 مالسلا هيلع یسیع لوزن تابثا

 هنأ عازن الو هيف فالح ال ارتاوت میم یبنلا نع رتاوت دق هنآ ملعا

 را ا اح ر ر ي ا ا يب و رجا
 لبقي الو لاجدلا لتقيو ةيزجلا عضيو ريزنخلا لتقيو بيلصلا رسكيف «ةيدمحللا
 هيلع ىلصيف تومي مث ثك نأ هللا ءاش ام ضرألا ىف ثكيو مالسالا الإ
 نم كلذ تبي ام بابلا اذه ىف هللا لوحب درون نحنو «هنونفديو نوملسلملا
 نم غارقلا دعبو < اهيلع ملكتنو ثيداحّألا قرط ركذنف ةيثيدحلا ةعانصلا ةهج

 رتاوتلاب ةحرصملا ءاملعلا لاوقأ درسب اهعبتن < انملعو انداهتجا بسح اهباعيتسا

 هابتشا الو «هيلع رابغ ال احضاو قحلا رهظي یتح «هنومضم داقتعا بوج وبو
 . هعابتال هتیاده ءاش نم قفوي هللاو «هیف

 لصف
 نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع مالسلا هيلع ىسيع لوزن درو

 نب هللا دبعو «ناعمس نب ساونلاو «ديسأ نب ةفيذحو « ةريره یبأ ٹثیدح

 ىبأ نب نامثعو «ةمامأ ىبأو ‹ ةيراج نب عمجمو « هللا دبع نب رباجو «ورمع

 ضر ناملا نو ةه اخو « ةر نب كلا ةو ٠ عقسالا نب ئارز ةصاعلا

 ءىردخلا ديعس ىبأو «سنأو « بدنج نب ةرمسو «ةشئاعو. .٠ لفغم نب هللا

 نب نمحرلا دبعو «نابوثو « سوأ نب سوأو «سابع نباو «نيصح نب كارمعو
 «ةبتع نب عفانو ‹قراط نب هللا دبع نب ناسیکو ‹ ىفقثلا ناسيك نب عفانو ‹ةرمس

-- 



 لسرم نمو «ءءادردلا ىبأو « ةباحصلا ضعبو «فوع نب ورمعو «ةزرب یبأو

 تافوقوملا ريغ اذهو ‹ نيعباتلا ميور نب ةورعو ‹نسحلاو ‹ یمرضحلا ريفن نہ ریج

 .ثيدحلا مولع ىف ررقت امك عفرلا مكح اهل بابلا اذه ىف ىهو تاعوطقملاو

 ةرهشلاو ةضافتسالا دح تخلب ةريثك ثيداحأ هنع تدروف ةريره وبأ شا

 ؛لوألا ثي دحلا

 مالسلا امهيلع ميرم نب ىسيع لوزن باب :هحيحص ىف ىراخبلا لاق

 باهش نبا نع حلاص نع ىبأ انثدح ميهاربإ نب بوقعي انربخأ قاحسإ انثدح
 هللا لوسر لاق «لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع بيسملا نب ديعس نع

 نبا مكيف لزني نأ نکشویل هدیب یسفن یذلاو» ملسو هلاو هيلع هللا یلص

 لالا ضيفيو ةيزجلا عضيو ريزنخلا لتقيو بيلصلا رسكيف الدع امكح ميرم
 مث «اهيف امو ايندلا نم ريخ ةدحاولا ةدجسلا نوكت ىتح دحأ هلبقي ال ىتح

 هتوم لبق هب نمي ًالِإ باتكلا لهأ نم نإو إ متتش نإ اوأرقا ةريره وبأ لوقي
 ىناولحلا نسحلا نع ملسم هاور اذکو . ( اديهش مهيلع نوكي َةَماَيَقْلا مويو

 نم اضيأ ملسمو ىراخبلا هاورو «هب بوقعي نع امهالك ديمح نب دبعو

 قيرط نم اًضيأ هايورو «هب ىرهزلا باهش نبا نع ةنييع نب نايفس قيرط
 هب ىرهزلا نع سنوي قيرط نم ملسم هاورو هب ىرهزلا نع دعس نب ثيللا

 نع ىرهزلا نع ةصفح ىبأ نب دمحم قيرط نم هریسفت یف هیودرم نبا هاورو
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 ا و اع ا ن اف ا ر یک ل
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 بر هلل ةدحاو ةدجسلا نوكتو لالا ضيفيو ةيزحلا عضيو بيلصلا رسكيو

 لبق هب نُ الإ باقكلا لأ نم إو مش نإ اؤرقا ةريره وبأ لاق ؛نيلاعلا
 هاورو . تارم ثالث ةريره وبآ اهدیعي مث «ميرم نب یسیع توم « (هتوم
 موقت ال» :هظفلو اضيأ ةبيش ىبأ نبا هاورو ءامهريغو هجام نباو ىذمرتلا

 بيلصلا رسكيف الداع اًمامإو اطسقم امكح ميرم نب ىسيع لزني ىتح ةعاسلا

 تاقبطلا ىف دعس نبا هاورو «دحأ هلبقي ال ىتح لالا ضيفيو ريزنخلا لتقيو

 ريزنخلا لتقيو بيلصلا رسكيف ةمايقلا لبق ميرم نب ىسيع لزني» .هظفلو

 . «ةيزجلا عضيو دحاو نيد ىلع سانلا عمتجيو

 :ىئاتلا تد دحلا

ETE NE NE 

 ىلص هللا لوسر لاق «لاق ةريره ابأ نأ ىراصنألا ةداتق ىبأ ىلوم عفان نع باهش

 هعبات .«مكنم مكمامإو مكيف ميرم نبا لزن اذإ متنآ فيك» :ملسو هلآو هيلع هللا

 نب نامثع نعو رمعم نع قزارلا دبع نع دمحأ هاورو .ه١ ىعازوألاو ليقع

 نع سنوي قيرط نم ملسم هاورو .هب ىرهزلا نع امهالك بئذ ىبأ نبا نع رمع

 نع امهالك بئذ ىیأ نباو یرهزلا یخأ نبا قیرط نم اًضیأ هاورو «هب یرهزلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع ةداتق ىبأ ىلوم عفان ىنربخأ ىرهزلا

 نب ديلولا لاقو «مكنم مكماف ميرم نبا مكيف لزن اذإ متنأ فيك» :لاق ملسو هلآو

 ىبأ نع عفان نع ىرهزلا نع انثدح ىعازوألا نإ بئذ ىبأ نبال تلقف :ملسم

 ینربخت تلق ؟مکنم مکمآ ام یردت : بئذ یبا نبا لاق ؟مکنم مکمامأو» ةریره

 .ملسو هيلع هللا یلص مکیبن ةنسو یلاعتو كرابت مكبر باتکب مکمأف :لاق
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 : تلاثلا تد دجلا

 نب ديعس نع ثيل انثدح ديعس نب ةبيتق انثدح هحيحص ىف ملسم لاق
ES E o a 

 بيلصلا نرسكيلف الداع امكح ميرم نبا نلزنيل هللاو» ملسو هلآو هيلع

 نيهذتلو اهيلع ىعسي الف صالقلا نكرتتلو ةيزجلا نعضيلو ريزنخلا نلتقيلو
 دمحأ هاورو «دحأ هلبقي الف لاملا ىلإ نوعديلو دساحتلاو ضغابتلاو ءانحشلا

 .هب دعس نب ثيللا نع امهالك مشاه نعو حاجح نع

 انث ىدزالا دمحم نب هللا دبع انربخا : لاق هحیحص یف نابح نبا هاورو

 ىربقملا نع دعس نب ثيل انث ىزقنعلا دمحم نب ورمع انث ميهاربإ نب قحسا

 .هب ةريره ىبأ نع ءانيم نب ءاطع نع

  ؛عيارلا تيدحلا

 RT yy انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع ىملسألا ىلع نب ةلظنح

 امهنينثيل وآ ةرمعلا وأ جحلاب ءاحورلا جفب ميرم نب ىسيع نلهيلا» :لاق ملسو

 یوو د نا او د ن نا قیرط نم ملسم هاور اذکو «اعیمج

 هللا دیبع قیرط نم هحیحص یف نابح نبا هاورو هب یرهزلا نع مهلک دیزی نب

 ( یره ا نعرو

 ةلظنح نع ىرهزلا نع نيسح نب نايفس قيرط نم اضيأ دمحأ هاورو

 ي لا ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق «لاق ةريره ىبأ نع

 ىتح لاملا ىطعيو ةالصلا هل عمجمو بيلصلا وحميو ريزنخلا لتقيف ميرم نبا

 «امهعمجي وأ رمتعي وأ اهنم جحيف ءاحورلا لزنيو جارخلا عضيو لبقي ال

- ¥0 - 



 .ةيآلا 4 هتوم لبق هب نمو الإ باعكلا لأ نم نإو  ةريره وبآ التو : لاق
 هلك اذه ىردأ الف ىسيع توم لبق هب نمؤي :لاق ةريره ابآ نآ ةلظنح معزف

 هاور اذكو ؟ةريره وبأ هلاق ءىش وأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثیدح

 نوراه نب ديزي نع ىنځملا نب دمحم یسوم یبأ نع هیبآ نع متاح یبآ نبا

 .هب یرهزلا نع نیسح نب نایفس نع

 ؛ سماخلا تي دحلا

 هدآ نب نمحرلا دبع نع ةداتق انأبنأ مامه انث نافع انثدح :دمحأ لاق

 تالعل ةوخإ ءايبنألا» :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةريره ىبأ نع

 نكي مل هنأل ميرم نبا ىسيعب سانلا ىلوأ ینإو دحاو مهنیدو یتش مهتاهمآ

 ةرمحلا ىلإ عوبرم لجر هوفرعاف هومتيأر اذإف لزان هنإو یبن هنیبو ینیب
 بيلصلا قديف «للب هبصي مل نإو رطقي هسأر نأك نارصم نابوث هيلع ضايبلاو

 هنامز ىف هللا كلهيو مالسإلا ىلإ سانلا وعديو ةيزجلا عضيو ريزنخلا لتقيو
 ىلع ةنمألا عقت مث لاجدلا حيسملا هنامز ىف كلهيو مالسإلا الإ اهلك للملا

 منغلا عم بائذلاو ءرقبلا عم رومنلاو «لبإلا عم دوسألا عترت ىتح ضرألا

 ىلصيو ىفوتي مث ةنس نيعبرأ ثكميف «مهرضت ال تايحلاب نايبصلا بعليو
 ىف رجح نبا ظفاحلا لاق امك حيحص دانسإ اذهو «هنونفديو نوملسملا هيلع

 هب ةداتق نع ةبورع نبا نع ىيحي ىبأ نع ًاضيأ دمحأ هاورو «ىرابلا حتف

 هوحن هب ةداتق نع ىيحي نب مامه نع دلاخ نب ةبده نع دواد وبأ هاورو

 ةبورع ىبأ نب ديعس نع نوره نب ديزي نع ذاعم نب رشب نع ريرج نبا هاورو

 ىبأ نع ةياقسلا بحاص نئرب مأ ىلوم مدأ نب نمحرلا دبع نع ةداتق نع
 هب ةداتق نع مامه نع ملسم نب نافع قيرط نم مكاحلا هاورو هوحن هب ةريره
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 ذاعم قیرط نم هحیحص یف نابح نہا هاورو «یبهذلا هملسو هححصو هوحن

 قيرط نم اًضيأ هاورو «هوحن هب نمحرلا دبع نع ةداتق نع هيبآ نع ماشه نب
 .دمحأ ظفلب هب نمحرلا دبع نع ةداتق نع مامه نع دلاخ نرب ةبده

 : سداسلا تد دحلا

 هللا ىلص هللا لوشرب لاق :لاق ةريره بأ نع طسوألا ىف ىناربطلا جرخا
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 قدنخلا لزني ىتح نابضغ عجريف هنيذؤيف ءاسنلا هعبتي نم لوأف اهنوسرحي ةكئالم
 ريغ حيحصلا لاجر هلاجر :ىمثيهلا ظفاحلا لاق «ميرم نب ىسيع لزني كلد دنعف

 ىأ ىسيع لزني كلذ دنعف هلوقو :تلق .ةقث وهو ىبضلا ةبقع نب مركم نب ةبقع

 ىف ءاج امك هيف هعورشو نيملسملا راصحل ههجوت عم قدنخلا لاجدلا لوزن دنع
 . اًضعب اهضعب رسفي ثيداحألاو ىرخألا تاياورلا

 :عباسلا تي دحلا

 لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع ىبهذلا هملسو هححصو مكاحلا جرخأ

 اًطسقم اًمامإو الداع امكح ميرم نبا نطبهيل» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 .«هیلع ندرألو ىلع ملسی یتح یربق نیتآیلو ارمتعم وأ اجاح اجف نکلسیلو

 .مالسلا كئرقي ةريره وبأ اولوقف هومتيأر نإ ىخأ ىنب ىأ :ةريره وبآ لوقي

 ( ا : نماتلا ثيدحلا

 :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره ىبأ نع دمحأ جرخأ

 لجع نإف مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع ىقلأ نأ رمع ىب لاط نإ وجرأل ىنإ»
 لاجر ىمثيهلا ظفاحلا لاق .«مالسلا ىنم هئرقيلف مكنم هيقل نمف توم یب

 ٠ . حيحصلا لاجر هدانسإ
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 :عسانلا تي دحلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق «لاف ةريره ىبأ نع اضيأ دمحأ جرحا

 الدع اًمامإو اطسقم امكح لزني نأ ميرم نب ىسيع حيسملا كشوي» ملسو هلآو

 مالسلا هوئرقا وآ هؤرقاف ةدحاو ةوعدلا نوكتو بيلصلا رسكيو ريزنخلا لتقيف
 ىنم هوئرقأ لاق ةافولا هترضح املف « ىنقدصيف هثدحأو «هللا لوسر نم

 ةعامجو دمحأ هقثو ديز نب ريثك هدنس ىف :ىمثيهلا ظفاحلا للاق .مالسلا

 . تاقث هلاجر ةيقبو هريغو ىئاسنلا هفعضو

 :رشاعلا تد دحلا

 دمحم نب ىسيع انثدح لاق ريخصلاو طسوألا ىف ىناربطلا حرحخأ

 نب نامثشع نب دمحم انث ىسودسلا ةبقع نب دمحم انث ىدادغبلا ىنالديصلا

 نب ديعس نع ةداتق نع - ىرصبلا وه - هللا دبع وبأ بعك انث ىشرقلا رايس
 :ملسو هلآو. هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق «لاق ةريره ىبأ نع بيسلملا

 یتمآ یف یتفیلخ هنإ الآ لوسر الو یبن هنیبو ینیب سیل میرم نب یسیع نإ الآ
 برحلا عضتو ةيزجلا عضيو بيلصلا رسكيو لاجدلا لتقي هنإ الآ ىدعب نم
 ىف ىمثيهلا ظفاحلا لاق .«مالسلا هيلع ًارقيلف مكنم هكردأ نم الأ اهرازوأ

 تلق ه | متاح وبآ هفعضو نابح نبا هقثو ىسودسلا ةبقع نب دمحم هدنس

 رايرهش نب هللا دبع نب دمحم انربخأ لاقف خيراتلا ىف ظفاحلا بیطخلا هاورو

 ا احلا

 :رشع ىداحلا ثي دحلا

 هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق « لاق هريره یبا نع دمحآ جر خأ

aلتقيو بيلصلا رسكيف اًطسقم امكحو ًألداع اًمامإ ميرم نبا لزنيا  
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 ةمح ىذ لك ةمح بهذتو لجانم فويسلا ذختتو ملسلا عجريو ريزنخلا

 الو نابعثلاب ىبصلا بعلي ىتح اهتك رب ضرألا جرختو اهقزر ءامسلا لزنتو
  اهرضب الو رقبلا كسألا ىعاريو ٠ اهرضي الو بأذلا منغلا ىغاريو هرضب

 ؛رشع ىناتلا تد دحلا

 دئاوف ىف هل ءزج ىف شاقنلا ىلع نب دمحم ديعس وبأ ظفاحلا لاق

 انث غئاصلا رفعج انثدح ىميجهلا ىلع نب ميهاربإ قحسا وبأ انربخأ : نييقارعلا

 نع ةريره ىبأ نع ءانيم نب ديعس انثدح نايح نب ميلس انث ملسم نب نافع

 دعب ىنعي - «حيسملا دعب شيعل ىبوط» لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بنل
 ترذب ول ىتح تابنلا ىف ضرألل نذّؤيو رطقلا ىف ءامسلل نذؤي - هلوزن

 ىلع ًاطيو هرضي الف دسألا ىلع لجرلا ري ىتحو تتبنل افصلا ىلع كبح

 نم هعمس قحسا وبآ لاق ۰« ضغابت الو دساحت الو حاشت الو هرضت الف ةيحلا

 امهعم انآو لبنح نب دمحأ نب هللا دبعو ىناتسجسلا دواد وبأ غئاصلا رفعج

 روكذملا ءزجلا نم انتخسن ىف هتآرق اذك .نايح نب ميلس انث هلوق تلق .ه آ

e n E Cl a a 
 رفعج انث ىميجهلا ىلع نب ميهاربإ انث .هيف ءاج دانسالا اذهب رخآ اشيدح

 اذك : بيطخلا لاق « ىفئاطلا ميلس نب ىيحي انث ناميلس نب ديعس انث غئاصلا

 فو ام ن كج 2 ا دج قو مخجل اج

 وه هتدروأ ىذلا دانسإلا ىف باوصلا نأ اذه نم ىل رهظف .ه أ باوصلا

e e E 

 اذه لاجرو « لاجرلاو ديناسأالاب مهملع مدعل نيخسانلا نم عقي اذه لثمو

 اضيأ ميعن وبأ هاور ثيدحلاو . نيخيشلا لاجر نم مهضعبو تاقث دانسإللا
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 :رشع تلاتلا تبدحلا

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع طسوألا ىف ىناربطلا جرخأ

 ء(ةنس نيعبرأ سانلا ىف ثكميف ميرم نب ىسيع لزني» :لاق ملسو هلآو هيلع

 ىلوم حلاص نع ةورع نب ماشه ىورو «تاقث هلاجر :ىمثيهلا ظفاحلا لاق

 ىسيع لوزن ثيدح ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع ةريره ىبأ

 . هخيراأات ىف ريثك نبا ظفاحلا هركذ «ةنس نيعبرأ ضرألا ىف ثكميف» : لاق

 ؛رشع عبارلا ثيدحلا
 لازت ال» :لاق هیوری ةريره یبا نع قشمد خیرات یف رکاسع نبا جرخأ

 ىتح مهفلاخ نم نولابي ال سانلا ىلع نيرهاظ قحلا ىلع ىتمأ نم ةباصع
 ال :لاقف ثيدحلا اذهب ةداتق تثدحف ىعازوألا لاق «ميرم نب ىسيع لزني

 ىف ةباصعلاب دارملا ىف ةداتق ىر اذه تلق .ماشلا لهأ الإ كئلوأ ملعأ

 . برعلا مهب دارملا نأ (ىناثلا لوقلاو) ةلأسملا ىف لاوقّألا دحأ وهو ثيدحلا

 لهأ مهب دارملا نأ (ثلاثلا) ىنيدملا نبا نع لامكالا ىف ضايع ىضاقلا هاكح

 دارملا نأ (عبارلا) ةياهنلا ىف ريثألا نبا هاكح داهجلا لهأ مهو ةكوشلاو ةدحلا

 اهلك ةمألا مهنآ (سماخلا) ىتشبروتلا هلاق ماشلا روخشب نوطبارملا ةازغلا مهب

 ةباجإلا ةمأ دارملاو ىواضيبلا لاق ءاملعلا نم ةعامج مالك نم دافتسي ام وهو

 هريغ هاكحو ريدقلا ضيف ىف ىوانملا هاكح ةيفوصلا مهب دارملا نأ (سداسلا)

 لامكإلا ىف ضايع ىضاقلا هلاق ةعامحلاو ةنسلا لهأ مهنأ (عباسلا) اًضيأ

 وهو ىنيدملا نبا نع ىراخبلا نع ىذمرتلا هلقن ثيدحلا لهأ مهنأ (نماثلا)

 ءانب ةيعرشلا ماكحألا ىف نودهتجملا مهنأ (عساتلا) اًضيأ ىراخبلاو دمحأ لوق

 لوق وهو دهتجم نم ضرألا ولخ مدعو رصع لك ىف داهتجالا بوجو ىلع

 ا



 ءاملع مهنمف نينمؤملا عاونأ نيب ةقرفم ةماع ةباصعلا هذه نأ (رشاعلا) ةعامج

 نومئاق مهمو نولتاقم نودهاجم مهنمو داهز مهنمو ءاهقف مهمو نون دحم

 نأ مزلي الو ‹ريخلا عاونأ نم كلذ ريغ ىلإ ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمآلاب

 افكت ادارطتسا اهانرکد ثيدحلا 2 لاوقآلا ةلمح هده داها ملسم

 اهنم كمما ناو اہصيحقتو اهنم لك ليلد ىلع فوقولا دارا نمو ةدئافلل

 اذه ىلع مالكلا ىف دمحأ ديسلا ظفاحلا انذاتسأو انيخأ ةلاسر ىلإ عج ريلف

U NEBE Te Dh 

 :رشع سماجلا تد دحلا

 انث روصنم نبا یلعی انٹ برح نب ریھز ینثدح هحیحص یف ملسم لاق
 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع هيبأ نع ليهس انث لالب نب ناميلس
 قبادب وأ قامعألاب مورلا لزنت ىتح ةعاسلا موقت ال» : لاق ملسو او هيلع

 تلاق اوفاصت اذإف ذئموي ضرألا لهآ رايخ نم ةنيدملا نم شيج مهيلإ جرخيف
 ىلخن ال هللاو ال نوملسملا لوقيف مهلتاقن انم اوبس نيذلا نيبو اننيب اولخ مورلا

 ثلث لتقيو ادبآ مهيلع هللا بوتي ال ثلث مزهيف مهنولتاقيف انناوخإ نيبو مكنيب
 ةينيطنطسق نوحتفيف ادبأ نونتفي ال ثلثلا حتتفيو هللا دنع ءادهشلا لضفأ مه

 ناطيشلا مهيف حاص ذإ نوتيزلاب مهفويس اوقلع دق مئانغلا نومسقي مه امنيبف
 ماشلا اوءاج اذإف لطاب كلذو نوجرخيف مكيلهأ ىف مكفلخ دق حيسملا نإ

 لزنيف ةالصلا تميقأ ذإ فوفصلا نووسي لاتقلل نودعي مه امنيبف جرخ
 ولف ءاملا ىف حلملا بوذي امك باذ هللا ودع هآر اذإف "مهمؤيف ميرم نب ىسیع

 . «هتبرح یف همد مهیریف هديب هللا هلتقی نکلو كلهي یتح باذل هک رت
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 :رشع سداسلا تيدحلا

 و لف هی یا وو
 طاسي مل» ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق «لاق ةريره ىبأ نع

 .«ميرم نب ىسيع الإ لاجدلا لتق ىلع

 ؛رشع عباسلا تي دحلا

 قودصملا قداصلا مساقلا اأ تعمس لاق ةريره ىبأ نع رازبلا جر خأ

 لبق ةلالضلا حيسم لاجدلا روعألا جرخي» : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 نم غلبي نأ هللا ءاش ام غلبيف ةقرفو سانلا نم فالتخا نمز ىف قرشا

 مث ةديدش ةدش نونمؤملا ىقليف اهرادقم ام ملعأ هللا اموي نيعبرأ ىف ضرألا

 نم هسأر عفر اذإف سانلا مؤيف ءامسلا نم مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع لزني
 «نوملسملا رهظو لاجدلا حيسملا هللا لتق هدمح نمل هللا عمس لاق هتعكر

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص قودصملا قداصلا مساقلا ابأ هللا لوسر نأ فلحأف

 : ىمثيهلا ظفاحلا لاق بيرق تآ وه ام لكف بيرق هنأ امأو قحل هنإ :لاق

 ىف نابح نبا هاورو <« ةقث وهو رذنملا نب ىلع ريغ حيحصلا لاجر هلاجر

 نب سنوي انث ةمشيخ وبأ انث ىلعي وبأ انربخأ لاقف رخ قيرط نم هحيحص
 ةريره ابأ تعمس لاق هيبأ نع بيلك نبا مصاع انث رمع نب حلاص انث دمحم

 هللا لوسر انثدح قودصملا قداصلا هللا لوسر نم تعمس ام مکٹدحأ لوقي

 لاجدلا روعألا نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قودصملا قداصلا مساقلا وبأ

 غلبيف ةقرفو سانلا نم فالتخا نامز ىف قرشملا لبق نم جرخي ةلالضلا حيسم

 هللا لزنيو اهرادقم ام ملعأ هللا اموي نيعبرأ ىف ضرألا نم هللا ءاشي ام

 هدمح نمل هللا عمس لاق ةعكرلا نم هسأر عفر اذإف مهمؤيف ميرم نبا ىسيع
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 مهمؤيف ربخلا اذه ىف هلوق . متاح وبأ لاق نينمؤملا رهظأو لاجدلا هللا لتق

 ىلإ هبسنت امك زمألا ىلإ لعفلا بسنت برعلا ذإ ةمامإلاب مهرمأيف هب دارأ
 اذه نابح نبا لوأت تلق ه أ انبتك نم عضوم ريغ ىف انركذ امك لعافلا

 هيلع ىسيع ناب حرصت ىتلا ىرخألا ثيداحألاو ثيدحلا اذه عمجيل ليوأتلا

 هديؤت نسح ليوأت وهو ءامسلا نم هلوزن بقع نيملسملا مامإب متأي مالسلا

 هل ضرعتي ملو باوج ىلإ جاتحي ام ثيدحلا ىف ىقب نكل ةيبرعلا ةغللا دعاوق
 نب ىسيعو. ثدحي لاجدلا لتق نأ ديفي ثيدحلا اذه نأ كلذ « نابح نبا

 لتقي ىسيع نأ تركذ ىتلا ىرخألا ثيداحألا نأ عم « ةالص ىف ميرم

 فيكف ةالصلا ءانثأ نوكي كلذ نأ ركذت مل هنم بيرق وأ دل بابب لاجدلا

 فقوتي هنأ ريغ هللا ليهستب لهس كلذ ىلع باوجلاو ؟كاذو هذه .نيب عمجلا

 مالسلا هيلع e نأ ثيداحّألا هيلع تلد ىذلا نأ ىهو .«. ةمدقم ىلع

 . مامإب اتوم حبضلا ةالص ىهو ءامسلا نم .هلوزن دعب ةالص لوأ ىلصي

 ي دلقتي كلذ دعب مث . اهلضفو ةمألا هذه ةماركل اراهظإ «نيملسلملا

 انديس مهيبن ةعيرشب مهسيف مكحي «٠ نيملسملا.ةفيلخ ريصيو «رومألا ديلاقم
 اهيف مامإإلا وه ريصي ىأ ةالضصلا .هل عمجتو « ملسو هلآو هيلع هللا یلص .دمحم

 : ثيدحلا اذه ىف هلوق نأ ملعت.انه نمو «ىمظعلا ةمامإلا.ءابعأب همايق عم

 i ىتلا حبصلا ةالص .تسيل ةالصلا هذه نأل ء«هرهاظ ىلع وه مهمؤىيف

 اعنا كغ ل ا ا رم ج اربع الخ ىه لب اف ا ع

 . باتكلاب. ةتباث ىهو .فوخلا ةالص ودعلا عم اهداهج ىغ ةمّألا هذهل هللا هعرش

 نكل ىذمزتلا حرش .ئف ىقارعلا ظفاحلا اهركذ ةفص ةرشع عبس. اهلو «ةنسلاو
 ىف ظفاحلا هدمتعاو « ىدهلا ىف ميقلا نبا لاق. امك تافص تس اهلوصأ

 موي مالسلا هيلع ىسيسع نأ ىلع لومحم ثيدحلاف ,اذه ررقت اذإ « حتفلا
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 یسیسع عفر ادإف هعم نمو لاجدلا نولتاقي مهو فوحخ ةالص ىف نيملسملا

 « هلتشيف لاجدلا ىلع لمحيف ودعلا نم ةصرفلا هتنكمأ عوكرلا نم هسأر

 ‹فورعم وه امك ةالصلا اهنم عنمت ال ةيرورضلا ةبجاولا لامع إلا ةرشابمو ۰

 یسیع دی یلع یآ «لاجدلا حيسملا هللا لتق هدمح . نمل هللا عمس : لاق عوكرلا

 مهلَتق هللا نكّلو مهولتقت ملف :ىلاعت هلوق باب نم هللا ىلإ لتقلا دانسإو <
 نوکیو ىنعملا حضتي ليوأتلا اذهبف ¢ 4 یمر هللا نکلو تیمر ذإ تیمر امو

 .ءارخلا ةعيرشلا دعاوق عم ايشمتم ثيداحألا نم هريغ عم اقفتم ثيدحلا

 ؛رشع نماتلا تي دحلا

 هلآو هلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ةريره ىبأ نع ىلعي وبأ حرخأ

 اطسقم مامإ ميرم نبا ىسيع نلزنيل هديب مساقلا ىبأ سفن ىذلاو» لوي ملسو

 نيبلا تاذ نحلصيلو ريزنخلا نلتقيو بيلصلا نرسكيلف الدع امكحو

 اي لاقف ىربق ىلع ماق نئل مث دحأ هلبقي الف لاملا نضرعيلو ءانحشلا نبهذيلو

 ..ه آ حيحصلا لاجر هلاجر : ىمثيهلا ظفاحلا لاق «هتبجأل دمحم

 ؛رشع عساتلا ثيدحلا

 لاق ‹ لاق ةريره ىبأ نع نتفلا باتك ىف نايح نبا خيشلا وبأ جرخأ

 لاجدلا لتقف ميرم نب ىسيع لزني» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نوفلختسیو توميو یتنسو یلاعت هللا باتکب مهیف لمعي اماع نیعبرأ ثکمیو

 ىتح نينس ثالث سانلا ىلع تأي مل دعقملا هل لاقي ميمت نم الجر ىسيع رمأب

 . «مهفحاصمو لاجرلا رودص نم نآرقلا عفري
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 لصف

 ؛ نورشعلا تي دحلا

 قيرط نم ننسلا باحصأو ملسمو دمحآ هاور ديسأ نب ةفيذح نع
 ىرافغلا ديسأ نبا ةفيذح نع - ىباحص وهو - ليفطلا ىبأ نع زازقلا تارف

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا علطا لاق - ةلمهملا حتفب - ةحيرس ابآ ىنكيو

 موقت نل اهنإ» لاق « ةعاسلا ركذن اولاق «نوركاذت ام» لاقف ركاذتن نحنو انيلع

 اهبرغم نم سمشلا عولطو لاجدلاو ناخدلا ركذف تايآ رشع اهلبق اورت ىتح

 فسخ « فوسخ ةثالثو جوجأمو جوجأيو مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع لوزنو

 نم جرخت ران كلذ رخآو برعلا ةريزجب فسخو برغم اب فسخو قرشملاب

 نب زيزعلا دبع قيرط نم اضيأ ملسم هاورو «مهرشحم ىلإ سانلا درطت نميلا

 رضي ال وهو اًفوقوم هب ديسأ نب ةفيذح ةحيرس ىبأ نع ليفطلا ىبأ نع عيفر

 ٠ نع ةنييع نایفس قیرط نم هحیحص یف نابح نبا هاورو «یفخی ال امک

 لاق ديسأ نب ةفيذح ةحيرس ىبأ نع ثدحي ليفطلا ابأ عمس هنآ زازقلا تارف

 ا دل رکا ن او ا تع ا لو هل او ا تا

 اهل اورت یتح موقت ال اهنإ» لاقف رکاذتن انک :انلق «نوركاذتت متنک

 ةبادلاو جوجآمو جوجأيو میرم نب یسنیعو ناخدلاو لاجدلا : تايآ رشع

E aE a E E Rh E E a 
 درطت نميلا وأ ندع رعق نم جرخت ران كلذ رخآو برعلا ةريزجب فسخو

 .«رشحملا ىلإ سانلا
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 لصف

 ؛نورشعلاوىداحلا تي دحلا

 نم ةعبرألا ننسلا باحصأو ملسمو دمحأ هاور ناعمس نب ساونلا نع

 ىضاق یئاطلا رباج نب ییحي ینثدح رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع قيرط
 اے ا ر ن و آو ج ن یا ا ی

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ركذ :لوقي ىبالكلا ناعمس نب ساونلا عمس
 املف «لخنلا ةفئاط ىف هاننظ ىتح « عفرو هيف ضفخف ةادغ تاذ لاجدلا ملسو
 تركذ هللا لوسر اي :انلق «مكنأش ام» لاقف .انيف كلذ فرع «هيلإ انحر

 ريغا لاقف «لخنلا ةفئاط ىف هاننظ ىتح تعفرو هيف تضفخف ةادغ لاجدلا

 جرحي نإو مکنود هجیجح انآف مکیف انآو جرخی نإ مكيلع ىنفوخأ لاجدلا
 ططق باش هنإ ملسم لک ىلع یتفیلخ هللاو هسفن جیجح ؤرماف مکیف تسلو
 هيلع ًارقيلف مكنم هكردأ نمف نطق نب ىزعلا دبعب ههبشأ ىنآك ةئفاط هنيع

 ثاعو انيمي ثاعف قارعلاو ماشلا نيب ةلخ جراخ هنإ فهكلا ةروس حتاوف

 لاق ؟ضرألا ىف هثبل امو : هللا لوسر اي انلق «اوتبثاف هللا دابع اي الامش
 :انلق «مكمايأك همايأ رئاسو ةعمجك مويو رهشك مويو ةنسك موي امري نوعبرآ
 اوردقا ءال» لاق موي ةالص هيف انيفكتأ ةنسك ىذلا مويلا كلذف هللا لوسر اي
 هتربدتسا ثیغلاک» لاق ؟ضرألا ىف هعارسإ امو هللا لوسر اي :انلق «هردق

 رطمقف ءامسلا رمأيف هل نوبيجتسيو هب نونمؤيف موقلا ىلع ىتآيف «حيرلا
 هغبسأو ىرذ تناك ام لوطأ مهتحراس مهيلع حورتف «تبنتف ضرألاو
 فرصنیف «هلوق هيلع نودریف مهوعدیف موقلا یتای مث ,رصاوخ هدمأو اعورض
 اهل لوقيف ةبرخلاب ريو مهلاومأ نم ءىش مهيديأب سيل نيلحمب نوحبصيف مهنع
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 ابابش التم الجر وعدي مث «لحنلا بيساعيك اهزونك هعبتتف « كزونك ىجرخأ
 ههجو للهتيو لبقيف هوعدي مث ضرغلا ةيمر نيتلزج هعطقيف فيسلاب هبرضيف
 ةرانملا دنع لزنيف ميرم نبا حيسملا هللا ثعب ذإ كلذك وه امنيبف « كحضي

 اذإ نيكلم ةحنجأ ىلع هيفك اعضاو نيتدورهم نيب ‹ قشمد ىقرش ءاضيبلا

 دل باب هک ردي یتح هبلطیف «هفرط یهتنی ثیح یهتنی هسفنو «تام الإ هسفن

 مههوجو نع حسميف هنم هللا مهمصع دق موق میرم نب یسیع یتآی مث .هلتقیف
 ىنإ ىسيع ىلإ هللا ىحوأ اذإ كلذك وه امنيبف « ةنحلا ىف مهتاجردب مهئدحيو
 هللا ثعبيو روطلا ىلإ ىدابع زرحف « مهلاتقب دحأل نادي ال ىل ادابع تجرخأ

 ةيربط ةريحب ىلع مهلئاوأ رميف نولسني بدح لك نم مهو جوجأمو جوجأي

 یبن رصحیو « ءام ةرم هذهب ناك دقل نولوقيف مهرخآ ريو .اهيف ام نوبرشيف
 ( رانيد ةئام نم ريخ مهدحأل روشلا سأر نوكي يتح هباحصأو ىسيع هللا

 ىف فغنلا مهيلع هللا لسريف هباحصأو ىسيع هللا ىبن بغريف مويلا مكدحأل
 ىسيع هللا ىبن طبهي مث ةدحاو سفن تومك ىسرف نوحبصيف « مهباقر

 مهمهز هألم الإ ربش عضوم ضرألا ىف نودجي الف ضرألا ىلإ هباحصأو

 قانعأك اريط هللا لسريف «هللا ىلإ هباحصأو ىسيع هللا ىبن بغريف مهنتنو

 هنم نكي ال ارطم هللا لسري مث « هللا ءاش ثيح مهحرطتف مهلمحتف تخببلا

 :ضرألل لاقي مث « ةفلزلاك اهكرتي ىتح ضرألا لسغيف ربو الو ردم تيب

 نولظتسيو ةنامرلا نم ةباصعلا لكأت ذئمويف كتكرب ىدرو كتارمث ىتسنأ
 سانلا نم مائفلا ىفكتل لبإلا نم ةحقللا نأ ىتح « لسرلا ىف كرابيو اهفحقب

 ذخفلا ىفكتل منغلا نم ةحقللاو «سانلا نم ةليبقلا ىفكتل رقبلا نم ةحقللاو

 مهطابآ تخت مهذخأتف ةبيط احير هللا ثعب ذإ كلذك مه امنيبف «سانلا نم
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 جراهت اهيف نوجراهتي سانلا رارش یقبیو ملسم لکو نمؤم لک حور درت

 .«ةعاسلا موقت مهيلعف رمحلا

 لصف

 : نورشعلاو ىناثلا تي دحلا

 ذاعم قيرط نم هحيحص ىف ملسم هاور « ورمع نب هللا دبع نع

 مصاع نب بوقعي تعمس لاق ملاس نب نامعنلا نع ةبعش نع ىربنعلا

 ءءاجو «ورمع نب هللا دبع تعمس لوقي ىفقثلا دوعسم نب ةورع نبا
 ىلإ موقت ةعاسلا نإ :لوقت هب ثدحت ىذلا ثيدحلا اذه ام : لاقف لجر

I E ND E ERG 

 ارمآ نورتس ليلق دعب مكنإ : تلق امنإ ءادبأ ايش ادحأ ثدحأ ال نأ تممه

 ا ا لرو لا ا ی و و ا ا
 یردآ ال نیعبرآ ثکمیف یتمآ یف لاجدلا جرخي» ملسو هلآو هيلع

 هنأك ميرم نب ىسيع هللا ثعبيف اماع نيعبرأ وأ ارهش نيعبرأ وأ اموی نعبر

 سيل '"نينس عبس سانلا ثكمي مث هكلهيف هبلطيف دوعسم نب ةورع
 هجو ىلع ىقبي الف ماشلا لبق نم ةدراب احير هللا لسري مث «ةوادع نينثا نيب

 نأ ول ىتح « هتضبق الإ ناميإ وأ ريخ نم ةرذ لاقثم هبلق ىف دحأ ضرألا

 نم اهتعمس : لاق «هضبقت یتح «هیلع هتلخدل لبج دبک یف لخد مکدحأ

 نکلو نينس عبس هلوزن دعب ٹکی یسیع نإ لاقف ةياورلا هذه رهاظ.مهضعب دمتعا )١(
 ريشيف ثيدحلا اذه امأ ةحيحص ىرخأ ثيداحأ ىف امك ةنس نيعبرأ دعقي هنأ حيحصلا

 تا نک ناک ناوت اود اغ نیا نوكت هلوزن بقع ىلوألا عبسلا نينسلا ا

 فان حلإ احير هللا لسري مث هلوق سیلو ةوادع نينثا دعب سيل هلوق ليلدب - ةنسح
 . ىخارتلا عم بيترتلل مث نأل انلق ال
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 هقمح يف سانلا رارش ىقبيف» لاق ءملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مهل لثمتيف اركنم نوركني الو افورعم نوفرعيال عابسلا مالحأو ريطلا

 ناثوألا ةدابعب مهرمأيف ؟انرمأت امف : نولوقيف ؟نوبيحتست الأ :لوقيف ناطيشلا

 دحآ هعمسي الف روصلا ىف خفني مث مهشيع نسح « مهقزر راد كلذ ىف مهو

 :لاق هلبإ ضوح طولي لجر هعمسي نم لوأو :لاق .اتيل عفرو ايل ىغصأ الإ

 لظلا وأ لطلا هنأك ارطم هللا لزني لاق وأ هللا لسري مث سانلا قعصيو قعصيف

 مايق مه اذإف ىرخأ هيف خفني مث سانلا داسجأ هنم تبنتف - كاشلا نامعن -

 ‹ نولوئسم مهنإ مهوفقو مكبر ىلإ مله سانلا اهيأ اي :لاقي مث «نورظنب

 فلآ لك نم :لاقيف ؟ مك نم : لاقيف رانلا ثعب اوجرخأ لاقي مث :لاق

 موي كلدو ابيش نادلولا لعجي موي كاذف :لاق ‹ نيعستو ةعستو ةئامعست

 نع راشب نب دمحم نع هریسفت یف یئاسنلاو ملسم هاورو «قاس نع فشکبی

 نب دمحم قيرط نم مكاحلا هاورو «هب ملاس نب نامعنلا نع ةبعش نع ردنغ

 و ا ی ی ق

 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص

 ؛ نورشعلاو تلانلا تد دحلا

 NE «لاق ورمع نب هللا دبع نع ركاسع نباو مكاحلا جرحخأ

 . (؟اهرخآ ميرم نب ىسيعو اهلوأ انأ ةمأ كلهت فيك» ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 لصق

 :نورشعلاو عيارلا تي دحلا

 عاجش نب ديلولا انثدح هحيحص ىف ملسم لاق هللا دبع نب رباج نع

 نع دمحم نبا وهو جاجح انت اولاق رعاشلا نب جاجحو هللا دبع نب نوره
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 تی لوت هللا دبع نب رباج عمس هنآ ريبزلا وبأ ینربخأ لاق جیرج نبا
 لسو هيلع هللا یلص میرم نب یسیع لزتیبف :لاق ؛ةمایقلا موی ىلإ نیرهاش س ىلع نولتاقي ىتمأ نم ةفئاط لازت :لوقي ملسو هاو هيلع هللا ىلص ىبنلا
 م کت یارمآ ضعب یلع مکضمب نإ ءال : لوقیف ءاتل لص لاعت :مهریسآ لوقیف
 ةي وذل E یف نابح نبا هاورو «ةمألا هذه هللا
 .هب جیرج نبا نع جاجح اٿ ملسم نبا دیعس ني فسوي ا دس
 ؛نورشعلاو سماخلا تي دحلا

 ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق «لاق رباج نع ىلعي وبأ جرخأو
 .«ةمألا هذه هب مركأ رمأ ضعب ىلع ءارمأ مكضعب قحأ تنآ لوقيف مدقت :مهمامإ لوقیف میرم نب یسیع لزنی یتح قحلا ىلع نيرهاظ ىتمآ لازت

 ؛نورشعلاو سداسلا تيدحلا

 ىسيع لزنيا اعوفرم اًضيأ رباج نع ىدهلا رابخأ ىف ميعن وبأ جرخأو
 .«ةمألا هذهل هللا ةمركت ءارمآ ضعب ىلع مکضعب نإو الأ :لوقيف انب لص لاعت :ىدهملا مهريمأ لوقيف ميرم نبا

 ؛ نورشعلاو عباسلا تي دجلا

 ىلص هللا لوسر لاق لاق اضيأ هنع هننس یف ینادلا ورمع وبأ جرخآو
 لزني ىتح قحلا ىلع لتاقت ىتمأ نم ةفئاط لازت ال ماسو هکو هيلع هللا
 .«ضعب ىلع مهضعب ءارمأ ةمألا هذه : لوقيف انب لصف هللا ىبن اي مدقت لاقيف ىدهملا ىلع لزني سدقملا تيبب رجفلا عولط دنع میرم نب یسک
 ؛نورشعلاو نماتلا تي دحلا

 لع هللا ىلص هللا لوسر لاق «لاق رباج نع نيدانسإب دمحأ جرحخأو
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 نوعبرُا هلو ملعلا نم رایدإو نيدلا نم ةقفح یف لاحدلا ج ملسو هلاو

 اهنم مويلاو رهشلاك اهنم مويلاو ةنسلاك اهنم مويلا ضرألا ىف اهحيسي ةليل
 ةفص یف ثیدحلا رکذو «هبک ری رامح هلو هذه مکمایاک همایآ رئاس مث ةعمج اک
 دتشيف مهرصاحيف ماشلاب ناخدلا لبج ىلإ سالا رفيف» :لاق نأ ىلإ لاجدلا
 نم یدانیف مالسلا هيلع ىسيع لزني مث لدندش ًادهج مهدهجيو مهراصح

 ثيبخلا باذكلا اذه ىلإ اوجرخت نأ مكعنمي ام سانلا اهيأ اي :لوقيف ءرحسلا

 ةالصلا ماقتف مالسلا هيلع ىسيعب مه اذإف نوقلطنيف «ىنج لجر اذه :نولوقيف

 ىف حلملا ثامني امك ثامني باذكلا هاري نيحف لاق هيلإ جرخ حبصلا ةالص

 كرت الف یدوهی اذه :یدانی رححلاو رحشلا نأ ىتح هلتقيف هيلإ یشمیف ءءاحلا

 نيدانسإإلا دحأ لاجر :ىمثيهلا ظذفاحلا لاق «. «هلتق الإ دحأ هعتي ناک نع

 ؛ نورشعلاو عسانلا س دجلا

 ةنيدملاب دوهيلا نم ةأرما نإ لاق رباج نع اضيأ دمحأ مامإلا جرخأو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قفشأف هبان ةعلاط هنيع ةحوسمم امالغ تدلو
 هللا ىلص ىبنلا ددرتو « دايص نبا ثيدح ركذو لاجدلا وه نوكي نأ ملسو

 :هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاقف «هرخآ ىفو هناش ىف ملسو اهل

SSنکی نِإ» ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف <  

 نأ كل سيلف وه نكي الإو «ميرم نب ىسيع هبحاص امنإ «هبحاص تسلف وه
 لاجر هداتسإ لاجر :ىمثيهلا ظفاحلا لاق «دهعلا لهآ نم الجر لتقت

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىلع لومحم هوحنو ثيدحلا اذه :تلق . حيحصلا

 ةنيدملا لخدي ال لاجدلا نأ هللا هملعي نأ لبق دايص نبا ىف ددرت ملسو هلآو
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 ةنيدملاب دلو دايص نبا نأ كش الو «ةريثك ثيداحأ ىف ءاج امك ةكم الو

 ‹ ةباحصلا نم هريغو ىردخلا ديعس ىبأ ةبحص اجاح ةكم ىلإ بهذو ملسآو
 .اعطق لاجدلا ىف دجوت ال فاصوأ هذهو

 لصف
 ؛نوثالثلا ثيدجلا

 قازرلا دبع انربخأ :لاق دمحأ مامإلا هجرخأ ةيراج نب عمجم نع

 نع ىراصنألا ةبلعث نب هللا ديبع نب هللا دبع نع ىرهزلا نع رمعم انربخأ
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق ةيراج نب عمجم نع ديزي نب هللا دبع

 «دل بناج ىلإ وأ دل بابب لاجدلا حيسملا ميرم نبا لتقي» لوقي ملسو هلآو

 مهتئالث ٠ ىعازوألاو «ثيللا ثيدح نمو « نايمس نع اضيأ دمحأ هاورو

 نع ديزي نب نمحرلا دبع نع ةبلعث نب هللا دبع نب هللا دبع نع ىرهزلا نع
 نبا لتقي :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةيراج نب عمجم

 هب ىرهزلا نع ثيللا نع ةبيتق نع ىذمرتلا هاورو «دل بابب لاجدلا ميرم
 عفانو نيصح نب نارمع نع بابلا ىفو : لاق ‹ حیحص ٹیدح اذه :لاقو

 ا ا ی و
 ةفيذحو فوع نبو رمع نب هللا دبعو دوعسم ةمامأ ىبأو رباجو صاعلا

 ةياورب هدارمو :ريثك نبا ظفاحلا لاق « همالك ه أ مهنع هللا ىضر ناميلا نب

 ثيداحأ امأف هل مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع لتقو لاجدلا ركذ هيف ام ءالؤه

 اهتاور ةرثكو اهراشتنال ىصخحت نأ نم رثكأ ىهو ادج ةريثكف ظقف لاجدلا ركذ

 .هأ كلذ ريغو ديناسملاو ناسحلاو حاحصلا ىف
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 ؛نوثالثلاوىداحلا تيدحلا

 ىنابيسلا ةعرز ىبأ نع عفار ىبأ عفار نب ليعامسإ نع ىبراحملا نمحرلا دبع

 هلوق نم ناكف هانرذحو لاجدلا نع هانثدح اثيدح هتبطحخ رثكأ ناكف ملسو

 ةنتف نم مظعأ مالسلا هيلع مدآ ةيرذ هللا ًارذ ذنم ضرألا ىف ةنتف نكت مل»

 متنأو ءايبنألا رخآ انو «لاجدلا هتم رذح الإ اين ثعبي مل هللا نإو لاجدلا

 انأف مكينارهظ نیب انآو جرحي ناف ةلاحم ال مكيف جراح وهو ممآلا رخا

 ثيعيو اتيي ثيعيف قارعلاو ماشلا نيب ةلخ نم جرخي هنإ «ملسم للك ىلع

 اهفصي مل ةفص مكل هفصأس ىنإو اوتبثاف سانلا اهيأ هللا دابع اي الآ .الامش

 مکبر انآ لوقیف ینثی مث «یدعب یبن الف یبن انأ لوقیف ادبی نإ :یلبق یبن ہایإ
 هنإو «روعاب سیل لجو زع مکبر نِإو روع هنإو اوتومت یتح مکبر نورت الو

 نأ هتنتف نم نإو «بتاک ريغ وأ بتاک نمؤم لک هآرقی «رفاک هینیع نیب بوتکم
 لاجدلا لاوحأ ىف اليوط اشثيدح ركذو «ران هتنجو «ةنج هرانف ارانو ةنج هعم

 ميرم نب ىسيع مهيلع لزن ذإ حبصلا مهب ىلصي مدقت دق مهمامإ امنيبف حلاص

 مالسلا هيلع ىسيع مدقتيل ىرقهقلا ىشمي مامإلا كلذ عجرف مالسلا هيلع

 ىلصيف «تميقأ كل اهنإف لصف مدقت :لوقي مث هيفتك نيب هدي یسیع عضیف

 . هءاروو بابلا حتفيف بابلا اوحتفا :ىسيع لاق فرصنا اذإف مهمامإ مهب
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 هيلإ رظن اذإف باو لب فسروا ك نرم الا دريس جم اجالا

 كيف ىل نإ :ىسيع لوقيف ابراه قلطنيو ءاملا ىف حلملا بوذي امك باذ لاجدلا

 دوهيلا هللا مزهيو «هلتقيف ىقرشلا دللا باب دنع هكرديف اهب ىنقبست نل ةبرض
 ءىشلا كلذ هللا قطنأ الإ ىدوهي هب یراوتي یلاعت هللا قلخ امن ءیش یقبی الف

 .قطنت ال مهرجش نم اهنإف ةدقرغلا الإ ةباد الو طئاح الو رجش الو رجح ال

 اميف ثيدحلا ةيقب ركذو «هلتقا لاعتف ىدوهي اذه ملسملا هللا دبع اي :لاق الإ

 ةكربلا روهظو ملسلاو نمألا راشتنا نم مالسلا هيلع ىسيع نمز ىف لصحي

 هجام نبا لاق «ىرخألا ثيداحّألا ىف ءاج ام وحن ىلع قازرألاو تاوقّألا ىف

 نمحرلا دبع تعمس :لوقي ىسقانطلا نسحلا ابأ تعمس : هتياور دعب

 نايبصلا هملعي ىتح بدؤملا ىلإ ثيدحلا اذه عفدي نأ ىخبني :لوقي ىبراحلا

 نع دمحم نبا ىسيع نع هننس نم محالملا ىف دواد وبأ هاورو باتكلا یف

 ىبآ ىمرضحلا هللا دبع نب ورمع نع ىنابيسلا ورمع ىبأ نب ىبحي نع ةرمض

 .هوحن هب ةمامأ ىبأ نع ىماشلا رابحلا دبع

 لصف
 ؛نونالنلاو ىنانلا تي دحلا

 قيرط نم ىناربطلاو دمحأ مامإلا هجرخأ صاعلا ىبأ نب نامثع نع

 ةعمج موي ىف صاعلا ىبآ نب نامثع انيتأ لاق ةرضن ىبأ نع ديز نب ىلع

 انلستغاف انرمأ «ةعمحلا ترضح املف « هفحصم ىلع انل افحصم هيلع ضرعنل

 هللا لوسر تعمس :لاقف انسلجف « دجسملا انئج مث انبيطتف بيطب انيتأ مث .

 رصم «راصمأ ةثالث نيملسملل نوكي» :لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 تاعزف ثالث سانلا عزفيف «ماشلاب رصمو «ةريحلاب رصمو «نيرحبلا ىقتلم

 نودري رصم لوأف قرشملا لبق نم مزهيف « سانلا ضارعأ ىف لاجدلا جرخيف
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 هماشن : لوقت « ىقبت ةقرف قرف ثالث هلهأ ريصيف نيرحبلا ىقتلمب ىذلا رصملا

 عمو هيلي ىذلا رصللاب قحلت ةقرفو «بارعألاب قحلت ةقرغو ٠ وه ام رظنن
 رصملا ىتأي مث ءءاسنلاو دوهيلا هعبت رثكأو ناجيسلا مهيلع افلآ نوعبس لاجدلا
 ةقرفو «وه ام رظنن هماشن :لوقت ةقرف قرف ثالث هلهأ ريصيف « مهيلي ىذلا

 زاحنيو .ماشلا ىبرغب «مهيلي يذلا رصملاب قحلت ةفرفو بارعألاب قحلت
 كلذ دتشيف مهحرس باصيف «مهل احرس نوثعبيف قيفأ ةبقع ىلإ نوملسملا
 رتو قرحيل مهدحأ نأ ىتح ديدش دهجو ةديدش ةعاجم مهبيصتو مهيلع
 مكاتأ سانلا اهيأ اي :رحسلا نم دانم ىدان ذإ كلذك مه امنيبف هلكأيف هسوت
 لزنيو «ناعبش لجر توصل اذه نإ : ضعبل مهضعب لوقيف - اثالث - ثوغلا
 هللا حور اي :مهريمأ هل لوق یف «رجفلا ةالص دنع مالسلا هيلع میرم نب یسیع
 مهريمآ مدقتيف «ضعب ىلع مهضعب ءارمأ ةمألا هذه :لوقيف « لصف مدقت

 « لاجدلا وحن بهذيف هتبرح مالسلا هيلع ىسيع ذخأ « هب ىلص اذإف « ىلصيف
 «هلتقیف هتودنث نیب هتبرح عضسیف «صاصرلا بوذي امك باذ لاجدلا هار اذإف
 :لوقتل ةرجشلا نأ ىتح ادحأ مهنم ىراوي ذئموي ءىش سيلف هباحصأ مزهنيو
 ‹ قثو دقو فعض هيف ديز نب ىلع : ىمثيهلا ظفاحلا لاق «رفاک اذه نمم اي

 قيرط نم مكاحلا هاورو ه أ حيحصلا لاجر ىناربطلاو دمحأ لاجر ةيقبو
 ني ديز نب ىلعو ىنايتخسلا بويآ نع ديز نب دامح نع ةريبه نب ديعس
 مکاحلا هاور مث هاور ةريبه نبا نأب ىبهذلا هلعأو «هب ةرضن ىبأ نع ناعدج

 نع ناعدج نب ديز نب ىلع نع ديز نب دامح نع ملسم نب نافع قيرط نم
 نأ ىبهذلا ىنعي :تلق ه أ ظوفحلملا وه اذه ىبهذلا لاقف هب ةرضن یب
 بویأ هعم سیل هدحو دیز نب ىلع قیرط نم ثیدحلا یور نم ةياور ظوفحلا
 . نسح ثيدحلاف « ینایتخسلا
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 لصف
 ؛نونالثلاو ثلاتلا تد دحلا

 نب ىیحي ايرکز وبآ ینربخأ لاق مكاحلا هجرخأ عقسألا نب ةلثاو نع

 ىبأ نب نارمع انث ىدبعلا ميهاربإ نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح ىربنعلا دمحم

 نع ىنابيسلاو رمع ىبأ نب ىحي انث رصتنملا نب ةقدص انث ىفوصلا نارمع

 :لاق هنع هللا ىضر عقسألا نب ةلثاو ىنثدح ىمرضحملا هللا دبع نب ورمع

 ىتح ةعاسلا موقت ال» :لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 برعلا ةريزج ىف فسخو برغملاب فسخو قرشملاب فسخ تايآ رشع نوكت

 نم سمشلا عولطو ةبادلاو جوجأمو جوجأيو ميرم نب ىسيع لوزنو لاجدلاو

 قوست سانلا رشح رشحملا ىلإ سانلا قوست ندع رعق نم جرخت رانو اهبرغم

 هازعو ‹ ىبهذلا هرقأو « دانسإلا حيحص ثيدح :مكاحلا لاق «لمنلاو رذلا

 وهو نوره نب نارمع هدنس ىف :لاقو «ىناربطلا ىلإ ىمثيهلا ظفاحلا

 ىفوصلا نارمع نبأ نب .نارمع وه نوره ني نازم تلق آ تعض

 سنوي نبا لاقو <« قودص :ةعرز وبأ لاق «ىسوم ابأ ىنكي ىلمرلا ىسدقلملا

 ةعيهل نباو ثيللا نع هتياور ركذ ذإ دعب رصم اولخد نيذلا ءابرغلا خيرات ىف

 ‹ تاقثلا ىف نابح نبا هرکذو ه أ نیل هثیدح یف : مهریغو بهو نباو

 دهشي ملسم حيحص ىف ديسأ نبا ةفيذح ثيدحو ه أ فلاخيو ءيطخي :لاقو

 يها ا ا ف ا ی

 لب «ىمثيهلا ظفاحلا قلطأ امك افيعض نارمع سيلو «هحيحصت ىلع مكاحلا

 اذهو كلذ هانعم حالطصإلا ىف نيللا ذإ فيفخ فعض ىأ نيل هيف قودص وه

 عا ةللاو نلا طرق وه
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 ؛نوثالثلاو عيارلا تد دحلا

 نع ميشه انندح لاق لآ مامإلا هج رخأ دو جسما نب هللاا دع نع

 دوحسنما نبا نع ةزافع نپ روم نع ميخس نب هلبج نع بشوخ نب ماوعلا

 ةليل تيقل» لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنع هللا ىضر

 اودرف ةعاسلا رمأ اوركاذتف مالسلا مهيلع ىسيعو ىسومو ميهاربإ ىب ىرسآ

 5 :لاقف ىسوم ىلإ مهرمآ اودرف ءاهب ىل ملع ال :لاقف ميهاربإ ىلإ مهرمأ

 ىنآر اذإف نابیضق ىعمو «جراخ لاجدلا نأ لجو زرع ىبر ىلإ دهع اميفو هللا

 رحشلاو رححلا نإ یتح ینآر اذإ هللا هکلهیف لاق «صاصرلا تبوذي امک باد

 سانلا عجري مث هللا مهكلهيف لاق «هلتقاف ىلاعتف أرفاك ىتحت نإ ملسم اي :لوقي

 بدح لک نم مهو جوجأمو جوجأي جرخي كلذ دنعف « مهناطوأو مهدالب ىلإ

 ءام ىلع نور الو «هوکلهآ الإ ءیش ىلع نوتآی الف مهدالب نوئطیف « نولسنب

 یتح < ييو مهكلهيف هللا ودعأف مهنوكشي سانلا عجري مث لاق هوبرش الإ

 ىتح مهداسجا فرتجيف < رطملا هللا لزنيو مهحير نتن نم ضرألا ىوجت

 نأ كلذك ناك اذإ كلذ نأ لجو زع ىبر ىلإ دهع اميفف رحبلا ىف مهفذقي

 اراهنوأ اليل اهتدالوب مهئجافت ىتم اهلهأ ىردي ال متملا لماحلاك ةعاسلا

 نب ماوعلا نع لورله نب ديزي نع راشب E هحام نبا هاورو

 بشوح نب ماوعلا نع اضيأ نوره نب ديزي قیرط نم مکاحلا هاورو هب بشوح

 ىلص ىبنلا نع دوعسم نبا نع ةزافع نب رثؤم نع ميحس نب ةلبج ىنثدح
 «هلتقأف طبهأف جراخ لاجدلا نإ» لاق هنأ الإ هوحن هب ملسو هلآو هيلع هللا
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 ادإ هللا هكلهيف» اهيف ىتلا دمحأ ةياور رسفت ةياورلا هذهو «ثيدحلا ركذو

 وحن اذهو « مالسلا هيلع ىسيع ديب لاجدلا كلهي هللا نأ : ینعملاو «ینآر

 اور 4 مکیدیأب هللا مهبڌعي مهولتاق ا

 هياورو «ىلاعتو هناحبس هللا وه كالهلا قلخي ىذلا نأل ةقيقحلاب تربع دمحأ

 نوكيو لاجدلا لتق رشابي ىذلا نأل ءىداعلا هببس ىلإ رمألا تدنسأ مكاحلا

 وه امك نتاورلا نيب ضراغت الف ٠ السلا هيلع نيغ وه هکله یف اس

  .ىبهذلا هرقآو «مكاحلا هححص ثيدحلا نإ مث . حضاو

 هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةياور فئاطللا نم ثيدحل ا اذه یف (هیبنت)

 نع رباكألا ةياورب اهلثمو ةياورلا هذه ىمستو < مالسلا هيلع ىسيع نع ملسو

 . فيلأتلاب درفأ ثيدحلا ملع نونف نم فيطل نف ىهو « رغاصألا

 لصف

 ؛ نوثالثلاو سماخلا ثدي دحلا

 نب دمحم ركب وبأ ینئدح : لاق مكاحلا هجرخأ ناميلا نب ةفيذح نع

 ىطساولا ناميلس نب ديعس انث ىرهوجل ا ناذاش نب دمحم انث هيولاب نب دمحأ

 یعجشألا مزاح یبا نع یعجشألا كلام وبأ انث ىعجشألا ةفيلخ نب فلح انث

 لوسر لاق لاق امهنع هللا ىضر ناميلا نب ةفيذح نع شارح نب ىعبر نع

 نارهن هعم «هنم لاجدلا عم اب ملعأ انآ» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 دحأ مكنم هكردأ نإف ضيبأ ءام رخآلاو «هآر نم نیع یف ججأت ران امهدحأ

 هنإف رخآلاو مكايإو «دراب ءام هنإف ران هاري ىذلا نم برشيلو «هنيع ضمغيلف

 ‹ بتي ال نمو بتکی نم هأرقي رفاک هینیع نیب بوتکم هنآ اوملعاو «ةنتفلا

 نطب ىلع هرمأ رخآ نم علطي هنإ .ةرفظ اهيلع «ةحوسمم هينيع ىدحإ نإو

 د



 هنإو «ندرألا نطبب رخآلا مويلاو هللاب نمؤي دحاو لكو «قيفأ ةينث ىلع ندرألا

 ضعب لوقيف ليللا مهيلع نجيو ءاثلث ىقبيو اثلث مزهيو اثلث نيملسملا نم لتقي
 ناک نم «مکبر ةاضرم ىف مكناوخإب اوقحلت نآ نورظتنت ام :ضعبل نينمؤملا

 اولجعو « رجفلا رجفني نيح اولصو هيخآ ىلع هب دعيلف ماعط لضف هدنع
 ميرم نب ىسيع لزن نولصي اوماق املف . مكودع ىلع اولبقأ مث ةالصلا

 ینیب اوجرف اذکه :لاق فرصنا املف .مهب ىلصف .مهمامآ هيلع هللا تاولص

 ىف ةلاهإلا بوذت امك بوذيف : ةريره وبأ لاق : مزاح وب لاق « هللا ودع نيبو

 هللا طلسو « ءاملا ىف حلما بوذي امك :ورمع نب هللا دبع لاقو ‹ سمشلا

 دبع اي هللا دبع اي :ىدانيل رجحلاو رجشلا نأ ىتح مهنولتقيف نيملسملا مهيلع
 نورسكيف نوملسملا رهظيو هللا مهينفيف هلتقاف ىدوهي اذه ملسم اي نمحرلا

 هللا جرخأ « كلذك مه امنيبف .ةيزجلا نوعضيو « ريزنخلا نولتقيو بيلصلا
 ثيداحأ ىف امك ةيربط ةريحب ىأ - ةريحبلا مهدحأ برشيف جوجامو جوجأي

 انرهظ : نولوقيف ةرطق هيف نوعدي امف هوقتسا دقو « مهرخآ ءىجيو - ىرخأ

 ىتح هءارو.هباحصأو هللا ىبن ءىجينف . ءام رثأ انهه ناك دق انئادعأ ىلع

 ىف نم ىلع انرهظ :نولوقيف «دل» :اهل لاقي نيطسلف نئادم نم ةنيدم اولحدي
 دنع ىأ - كلذ دنع هيبن هللا وعديف .ءامسلا ىف نم لتاقن اولاعتف ضرألا

 ىف ءاج امك ءامسلا ةهج ىلإ مهماهس اوهجوي نأب هل مهذيفنتو اذه مهلوق

 رشب مهنم ىقبي الف مهقولح ىف ةحرق مهيلع هللا ثعبيف - ىرخآ ثيداحأ
 مهيلع هللا لسريف هيلع هللا تاولص ىسيع وعديف .نيملسملا مهحير ىذؤتف

 رحبلا ىف مهفذقتف - ىرخأ ثيداحأ ىف امك اريطو ارطمو ی - اًحیر

 : تلق . ىبهذلا هملسو ملسم طرش ىلع حيحص : مكاحلا لاق . «نيعمجأ

 ‹مهعم ىلصف ىأ عم ىنعمب انه ءابلا مهب ىلصف میرم نب ىسيع لزن هلوق
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 حسو « مالس عم ىآأ انم مالسب طبها وحن .ةريثك عم ىنعمب ءابلا ءىجمو

 ءانلرأ افإو ءوحللا بثك ىف ةطوسبم ةلأسملاو «هدمح عم ىأ كبر دمحب

 فل ىلصي ىسيع نأب ةحرصملا ىرحألا ثيداحألا عم تندللا اذ قفل

 رعاضلا نأ ةيلوصألا ةدعاقلاو ءهلوزن بقع حبصلا ةالص نيملسملا مامإ

E E E 
 ملسم ثيدح فلاخي مهقولح ىف ةحرق مهيلع هللا ثعبيف :جوجأمو حوجأي

 ىف نوكي ىذلا دودلا وهو «مهباقر ىف فخنلا مهيلع هللا لسريف :لوقي ىذلا

 ىف دودلا مهيلع طلسي هللا نأب نيثيدحلا نيب عمجيو «منخلاو لبأإلا فونأ

 .ةروكذملا ةحرقلا مهيف ثدحي وهو «مهباقرو مهقانعأ

 : نونالتلاو سداسلا تد دحلا

 لبق لاجدلا هللا لوسر اي تلق :لاق ةفيذح نع دامح نب ميعد ج رحخأ

 جتن الجر نآ ول مث میرم نب یسیع مث لاجدلا» :لاق ؟میرم نب یسیع وأ

 .«ةعاسلا موقت ىتح اهرهم بكري مل اسرف

 ا وو ا د فه ن اا روع وا جا

 ءان رطقب اغا ميرم نب ىسيع لزن دقو ىدهملا تفتلي» :ملسو هلآو هيلع هللا

 اصلا تقا امنإ :ىسيع لوقيف .سانلاب لص مدقت :ىدهملا لوقيف هرعش نم

 . ثيدحلا «یدلو نم لجر فلخ یلصیف كل

 : نونالتلاو نماتلا ثي دحلا

 هللا لوس لاق :لاق ةفيذح نع نتفلا باتك ىف دامح نب ميعن جرخأ

 د رهسيلا ند تونج هعمو هللا ودع لاجدلا جرخي) : ملسو هلآو هيلع هللا یلص
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 نم لبج هعمو «مهييحي مث مهلتقي لاجرو «رانو ةنج هعم .سانلا فانصأو

 ى لا حو م رخ هنآ هن کل ا یوم اک نیرو
 هتنجف .نسحي ال نمو «باتکلا نسحی ناک نم هآرقی .رفاک بوتکم هتهبج
 فلأ ةرشع ثالث دوهيلا ءاسن نم هعبتيو باذكلا حيسملا وهو « ةنج هرانو «ران

 نإف نآرقلاب ذئموي هيلع ةوقلاو « هعبتي نأ ههيفس عنم الجر هللا محرف . ةآرما
 نولوقيف اهبراغمو ضرألا قراشم نم نيطايشلا هللا ثعبي .ديدش ءالب هناش
 مهبر ىنإ سانلا اوربخأف اوقلطنا .معن :لوقيف .تئش ام ىلع انب نعتسا :هل

 نم رثكأ لجرلا ىلع لخديف نيطايشلا قلطنيف .ىرانو یتنجب مهتئج دق ینآو
 .هيلاومو «هقيفرو « هتوخإو « هدلوو « هدلاو ةروصب هل نولثمتيف ناطيش ةئام
 .ىتخأ هذهو « ىمآ هذهو «ىبآ اذه معن :لجرلا لوقيف .انفرعتآ :نواوقيف

 انإ :لجرلا لوقيف ؟كأبن ام انربخأف تن لب :نولوقيف ؟مكأبن ام :لجرلا لوقيف

 اذه لقت ال .الهم :نيطايشلا هل لوقيف .جرخ دق لاجدلا هللا ودع نأ انربخأ دق

 ءراهنألا هعمو «رانو اهب ءاج دق ةنج هذه .مكيف ءاضقلا ديري مكبر هنإف
 ام متبذك : لجرلا لوقيف . هللا ءاش اسم الإ هلبق ناكام الإ ماعط الف «ماعطلاو
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انغلب دقو .باذكلا وهو «نيطايش الإ متن
 نيطايشلا متنأ مكب ابحرم الف هنم انءانبأو انرذحو « مكثيدح ثدح دق ملسو

 اوبلقنيف اوشخيف هلتقب ىتح میرم نب یسیع هللا نقوسيلو «هللا ودع وهو
 اذه مكثدحأ امنإ» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث ناخ

 « مکفلخ نم هب اوثدحو «هیلع اولمعاف .هوعتو «هومهفتو هوهقفتو «هولقعتل
 مث مهلتقی لاجر هعمو : هلوقو .«تفلا دشأ هتنتف نإف رخآلا رخآلا ثدحيلو

 لاجدلا نإ :ةحيحصلا ثيداحألا ىف ءاج ام ضراعي هرهاظب اذه . مهييحي

 .هريغ دحأ ىلع طلسپ ال مث «هییحی مث هلتقی دحاو لجر ىلع طلسي

 ت



 اده ىف نوروكذملا لاجرلا ءالؤه لاقي نأ وهو «لهس كلذ ىلع باوحلاو

 لعفي امك رمألا رهاظ يف مهييحيو مهلتقي نيذلا لاجدلا عابتأ مه ثيدحلا

 مهنم دحاولا ىتاي دقف ةاوحلاب رصم ىف نوفورعملا ليحل! باحصأ نوقرخمملا

 یف مهلو «ناک امك عجری مث نیعلل ودبي اميف نیفصن هقشيف الثم فورخ اب

 ىذلا لجرلا فالخب اذهو بيذاكأو قيراخم اهلك بيجاعأو ليح بابلا اذه

 لاجدلا هلتقيف .هبذكيو لاجدلا ضرأعي نمؤم لجر هنإف لاجدلا هيلع طلسي

 دحأ ىلع طلسي ال مث .هعم مه نيذلا هباحصأب لعفي ام وحن ىلع .هييحي مث

 رر ا ا ر ا ل و هل هلا م ا نا نف رغ
 ىف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع متعم نب هللا دبع نع ىناربطلا

 هب رمؤيف نوري اميف لجرب -لاجدلا ىأ- وعدي مث» :لاق لاجدلا ثيدح
  سانلا هاري ىتح اهنيب قرفيف ةدح ىلع وضع لك هءاضعأ عطقي مث « لتقيف

 ىيحآ هللا انآ : لوقيف . مئاق وه اذإف هاصعب برضي مث « اهنيب عمجي مث

 . (اتيش كلذ نم لمعب سيل سانلا نيعأ هب رحسيرحس هلك كلذو «تيمأو

 مهلآ ام ىلع هلل دمحلاف . ضقانت الو ضراعت ال نأ رهظ باوحلا اذهبف

 غاب

 لصف
 ؛ نوثالتلاو عساتلا ثيدحلا

 ىبنلا باحصأ نإ : لاق ةفيذح نع ركاسع نباو ةبيش ىبأ نبا جرخأ

 رشلا نع لأسأ تنكو ‹ ريخجلا نع نولآسي اوناك ملسو هلآو هيلع هلل ا ىلص

 اسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انأ امنيب ىنإو « هكردأ نأ ةفاخم

 هد ك. هللا اناطغأ ىذلا رتا اده تيارا هللا لووت ا تلق موي تاذ

 ؟ هنم ةمصعلا امف : تلق . «معن» : لاق ؟ رش هلبق ناك امك ؟ رش نم
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PIE LEEنخد ىلع ةنده» : لاق ؟ةيقب نم فيسلل لهو : تلق » 

 هلل تقل نإف ةلالضلل ةاعد» : لاق ؟ ةندهلا دعب ام هللا لوسر اي : تلق

 ىفو - الإو كرهظ برضو كلام ذخأ نإو « همزلاف ضرألا ىف ةفيلخ دئموي

 -كبره ىهتنم ىأ- كبره دح ضرألا ىف نبرهاف ةفيلخ نكي مل نإف - طفل
 : هللا لوسر اي تلق . «ةرجش لصأ ىلع ضاع تنأو توملا ككردي ىتح

 امو : هللا لوسر اي تلق . «لاجدلا جورخ» : لاق ؟ ةلالضلا ةاعد دعب امف

 هرجأ بجو هران ىف عقو نمف رهن و رانب ءىجي» : لاق ؟ لاجدلا هب ءىجي

 میرم نب ىسيع» : لاق ؟ لاجدلا دعب امف : هللا لوسر اي تلق «هرزو طحو

 بكري مل اًسرف جتن الجر نأ ول» : لاق ؟ میرم نب یسیع دعب امف : تلق
 («ةعاسلا موقت یتح۔ اهرهم

 :نوعيرأالاتيدحلا

 طسوالاو الا هجرخأ لفغم نب هللا دبع نع

Eىلاعت هللا طبهأ ام» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  

 « لاجدلا ةنتف نم مظعأ ةنتف ةعاسلا موقت نأ ىلإ مد قلخ ذنم ضرألا ىلإ
 ىلع . راسيلا نيع حوسم دعج مدآ هنإ : ىلبق دحأ هقي مل الوق هيف تلق دقو

 لاق نمف مكبر انآ : لوقيو ‹ صربألاو همكألا ءىربي هنإو « ةظيلغ ةرفظ هنيع
 دقف ىنر تنأ : لاق نمو - هاند ىف ال هنید یف یأ - هيلع ةنتف الف هللا یبر

 اًقدصم ميرم نب ىسيع لزني مث هللا ءاش ام مكيف ثبلي -رفك یأ - نتتفا

 - رسحلا ناكف . «لاجدلا لتقيف الدع امكحو < ادهم اًمامإ هتلم ىلع دمحمب
 : ىمثيهلا ظفاحلا لاق . ةعاسلا دنع كلذ ق ا ا

 ظفاحلا لاق اذلو : تلق . هأ رضي ال فعض مهضعب يفو ‹ تاقث هلاجر
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 ىلإ ثيدحلا ازع دقو - مالسلا هيلع ىسيع مكحب مالعإلا ىف ىطويسلا

 . ديج هدنس لإ - ثعبلا ىف ىقهيبلاو ىناربطلا
 لصف

 :نوعيرألاوىداجلا ثيدحلا

 : تلاق اهنع دمحأ مامإلا هجرخأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نينمؤملا مأ نع

 E ET ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لخد

 لا ل مو لاق. کیف لاجل ترک هلل 0 ور الق كنا

 جرخي نإو ‹ هومتیفک ےک مکیف انآو جرخی نإ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

O ENE DANE EE 

 یتأي یتح - باسنآلاو ینکلا بتک یف امک ءاملعلا ضعب هیلإ بسن ناکم
 ناكلم اهنم بقن لك ىلع « باوبأ ةعبس ذئموي اهلو « اهتيحان لزنيف ةنيدملا
 دواد وبأ لاق دل بابب نيطسلف ةنيدم ماشلا ىتأي ىتح اهلهأ رارش هيلإ جرخيف

 ‹ هلتقيف مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع لزنيف نيطسلف ةنيدم ىتأي ىتح : ةرم

 لاق . «اطسقم امكحو « الدع اًمامإ ةنس نيعبرأ ضرألا ىف ىسيع ثكميو

 .ةقث وهو « قحال نب ىمرضحلا ريغ حيحصلا لاجر هلاجر : ىمثيهلا ظفاحلا

 نب یسوم نب نارمع انربخآ : لاق هحیحص یف نابح نبا هاورو : تلق
 انث بيشألا ىسوم نب نسحلا ان ةبيش يبأ نب نامثع انث ىنايتخسلا عشاجم

 نع قحال نب ىمرضحلا نع ريثك يبأ نب ىيحي نع نمحرلا دبع نبا نابيش

 ةشئاع نع حلاص تا

 ؛نوعيرألاو ىناثلاثيدحلا
 هللا لوسر نأ هنع ىناربطلاو دمحأ مامإلا هج رخ بذنج نب ةرمس نع

 «لامشلا نيع روع وهو «جراخ لاحدلا نإ» : لاق ملسو هلآو هلع هللا یلض

- 04 - 



 ىلع ىأ -ىتوملا ىيحيو .صربألاو همكألا ءىرببي هنإو ءةظيلغ ةرفظ اهيلع
 .مكبر انآ :سانلل لوقيو - ةفيذح ثیدح ىلع مالکلا یف اهانی ىتلا ةنايرطلا
 دقف كلذ ىلع تومي ىتح هللا ىبر :لاق نمو «نتف دقف ىبر تنآ :لاق نمف
 نيعبرأ -هّللا ءاش ام ضرألا ىف ثبليف هيلع ةنتف الو «لاجدلا ةنتف نم مصع
 لبق ميرم نب ىسيع جرخي مث -ىرخألا ثيداحألا ىف هب حرص ام ىلع اموي
 اغنإو لاجدلا لتقيف دمحمب اًقدصم -ماشلا ىهو «برغملا ةهج ىآ -برغملا
 : ىمثيهلا ظفاحلا لاق .ذئموي اهعوقو برق ةدش نع هيانك («ةعاسلا مايق وه

 . فيعض رخآ دانسإب رازبلا هاورو :لاق . حيحصلا لاجر تیدعتا.لاجر

 لصف
 ؛ نوعيرألاو ثلاتلا ثنيدحلا

 ‹ یواحطلاو ‹ ىناربطلاو ٠ ريرج نباو < رازبلاو < دمحا جرخأ

 لاق فوسكلا ثيدح ىف بدنج نب ةرمس نع ىقهيبلاو « روصنم نب ديعسو

 دهشو « هيلع ىنثأو هللا دمحف « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا بطح :
 نوملعت متنك نإ هّللاب مكدشنآ ساتلا اهيآ» : لاق مث « هلوسرو هللا دبع هنأ

 : لاق . «كلذ ىنومتربخأ امل ىبر تالاسر غیلبت نم ءیش نع ترصق ینآ
 ‹ كتمأل تحصنو « كبر تالاسر تغلب دق. كنأ دهشن : اولاقف لاج ر ماقف

 هذه فوسك نأ نومعزي الاجر نإف دعب امآ»: لاق مث . كيلع ىذلا تيضقو

 لاجر توم « اهعلاطم نع موجنلا هذه لاوزو  رمقلا اذه فوسكو « سمشلا
 ربتخي هللا تایآ نم تایآ اهنکلو « اوبذك دق مهنإو ٠ ضرألا لهآ نم ءامظع
 تمق ذنم تيأر دقل هللا ميأو ؟ ةبوت مهنم هل ثدحي نم رظنيف . هدابع اهب
 ىتح ةعاسلا موقت ال هللاو هنإو « مكترخآو مكايند رمأ ىف هوقال متنآ ام ىلصأ
 هنأ معزي فوسف حرخي ىتم هنإو « لاجدلا روعألا مهرخآ اًباذک نوثالٿ جرخی
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 لمع نم حلاص لمع هعفني مل هعبتاو « هقدصو « هب نمأ نمف . ىلاعت هللا

 فوس هنإو « فلس هلمع نم ءیشب بقاعی مل هبذکو « هب رفک نمو « فلس

 تيب ىلإ سانلا قوسي هنإو « سدقملا تيبو مارحلا الإ اهلك ضرألا ىلع رهظي
 هلتقیف میرم نب یسیع مهیف حبصیف : لاق . ادیدش ارصح نورصحیف سدقللا

 رفاك اذه ملسم اي :ىدانيل ةرجشلا لصأو طئاحلا مذج نأ ىتح . هدونجو

 مكسفنأ ىف اهنآش مقافتي ارومأ اورت ىتح كلذ نوكي نلو « هلتقاف ىلاعت

 نع لابج لوزت یتحو ؟ اًتیش اھنم مکل رکذ مکیبن ناک لھ : مکنیب نولءاستتف

 لاجر دمحأ لاجر : ىمثيهلا ظفاحلا لاق . «توملا كلذ رثآ يلع مث « اهبتارم

 : لاقو مكاحلا هاورو ها نابح نبا ةقثو ىدبعلا دابع نب ةبلعث ريغ حيحصلا

 تاو هیزخ نبا. هح حصو ¢ ىبهذلا هرقأو » نيخيشلا طرش ىلع حیحص

 : اشا ناخ

 لصق
 ؛نوعيرألاو عبارلا ثيدحلا

 نب دابع انثدح ديعس نب ناحير قيرط نم مكاجلا هجرخأ سنأ نع
 لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر سنأ نع ةبالق ىبأ نع بويأ نع روصنم

 ‹ ميرم نب ىسيع ىتمآ نم لاجر كرديس» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 دابعو < ركنم ثيدح : ىبهذلا ظفاحلا لاق «لاجدلا لاتق نودهشيو

 دقو « مولعم وه امك رتاوتم ثيدحلا ىنعم نأ عم ؟ لاق اذك تلق . فيعض

 ةفيذحرو « دوعسم نباو « ةلثاوو «.ةريره ىبأ ثيداحأ هسفن ىبهذلا ححص

 دابعو . مدقت امك مالسلا هيلع ىسيع لوزنو لاجدلا حورخب رابخألا اهيفو <

 - هيف ًأطخأ ىأرل هثيدح كرتي نأ ىغبني ال ةقث : ناطققلا هنع لاق روصنم نب

 نكلو « ىوقلاب هثيدح سيل : نيعم نبا لاقو « ةعرز وبأ هنيلو - ردقلا ىنعي
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 ‹ دابع تاركنم نم نازيملا ىف ثيدحلا اذه ىبهذلا ركذي ملو « بتكي

 عبت هلعلو « اضيأ دابعب هفعضو ىلعي ىبأل هازع ىمشثيهلا ظفاحلا تدجوو

 لاق . بهاو ةيواعم هيف دانسإب اًضيأ ىناربطلا هجرخأ دقو « كلذ ىف ىبهذلا

 ةنحلا لخدي نم لوأ انآ :ىناربطلا ةياور ظفلو « هفرعأ مل : ىمثيهلا ظفاحلا

 نيقيرطلا عومجمبو ثيدحلا «ىتمأ نم لاجر كرديسو عفشآو ةمايقلا موي

 ا

 ںوحیر داو سم : : نوعيرألاو سماخلا تيدحلا

 ىبآ نع بويأ نع شايع نب ليعامسإ قيرط نم اًضيأ مكاحلا جرخأ

 كردأ نم» ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاف 1 لاف لا نع ةد الف

 : (مالسلا ىنم هآرقيلف ميرم نب یسیع مکنم

 ؛ نوعيرألاو سداسلا ثددحلا

 ىدهملا رابخأ ىف ميعن وبأ هجرخأ هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبأ نع

 نب ىسيع ىلصي ىذلا انم» ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع

 . «هقلخ میرم

 :نوعيرألاو عباسلا ةيدحلا

 . ىنادلاو رمع وبأ ظفاحلا ا یضر نیصح نب نارمع نع

 ةفئاط لازت ال » ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق لاق هنع هننس یف

 عولط دنع مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع لزني ىتح قحلا ىلع لتاقت ىتمآ نم
 لوقيف انب لصف هللا ىبن اي مدقت : لاقيف ىدهملا ىلع لزني سدقملا تيبب رجفلا

 ةفئاط لازت ال ثيدح نم لك : تلق «ضعب ىلع مهضعب ءارمأ ةمألا هذه
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 ةيميت نبا هرتاوتب حرص دقف لوألا امأ « رتاوتم ىدهملا ثيدحو « ىتمأ نم
 هقرط ركذو « ميحجلا باحصأ ةفلاخم ميقتسملا طارصلا ءاضتقا هباتك لوأ ىف

 هرتاوتب حرصف ىناثلا امأو « ةفراصلا ةبوجألا ىف دمحأ ديسلا ظفاحلا انقيقش

 هامس باتك ىف روكذملا انقيقش هيلع درف نودلخ نبا هركنآو ظافحلا نم ةعامج

 اعمج ةلأسملا فارطأ هيف عمج «نودلخ نبا مالك نم نونكملا مهولا زاربإ»

 ةلجم ىف تالاقم رشع وحن تبتك تنك دقو « قشمدب عوبطم وهو انقتم
 ةعضب نع ىدهملا ثيداحأ اهيف تدروأ « قح ىدمهملا روهظ ناونعب مالسإلا
 . ” رقتسم فيلأت ىف اهتعمجو نيعباتلا نم ةثالثو « ايباحص نيثالثو

 لصف
 نوعيرألاو نماثلاثيدحلا

 هنع ىدهملا رابخأ ىف ميعن وبأ هجرخأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع

 اهلوأ ىف انأ ةمأ كلهت نل» ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق
 خیرات یف مكاحلا هاورو «اهطسوأ ىف ىدهملاو اهرخآ ىف میرم نب یسیعو

 ىف انأ ةمأ كلهت فيك» امهتياور ظفلو قشمد خيرات ىف ركاسع نباو روباسين

 دارملاو «؟ اهطسو ىف یتیب له نم یدهملاو اهرخآ یف میرم نبا یسیعو اهلوآ
 دارملا ىمتيهلا رجح نبا لاقو . هريغو ىوانملا هلاق « رحخآلا لبق ام طسولاب

 اهرخآ ىف هنأب ةحرصملا تاياورلا ىفاني ال ىتح « اهرخآ بيرق طسولاب

 . ه أ رخآ هنأب یسیع فصوو طسو هنأب هفصو یسیع ىلع ریسیب همدقتلو

- ۵A - 



 ؛نوعيرألاو عساتلا ثيدحلا
 لوأ لاجدلا : لاق سابع نبا نع ركاسع نباو رشب نبا قحسا جرخأ

 ةرحس هعمو ةسلايطلا ىنعي ناجيتلا مهيلعدوهيلا نم افلأ نوعبس هعبتي نم

 روعأ وهو ‹« اهب مهنولضيف سانلا اهنوريو « بئاجعلا نولمعي « دوهيلا

 هبرضي مث هلتقيف ةمألا هذه نم لجر ىلع هللا هطلسي ‹ ىنميلا نيعلا حوسم

 هجورخ ةيآ نوكتو ‹ هريغ ىلع طلسي الو « هلتق ىلإ لصي ال مث « هييحيف

 مكحلا اوعيضو < ءامدلاب انواهتو « ركنملا نع ىهنلاو « فورعملاب رمألا مهکرت

 اوسبلو « نايقلا اوذختا « رومحجلا اوبرشو ءانبلا اوديشو < ابرلا اولكأو

 ‹ نيدلا ريغل اوهقفتو « دهعلا اوضقنو « نوعرف لآ ةزب اورهظأو «ريرحلا

 ‹ ءارقلا ترئكو « ماحرألا اوعطقو « بولقلااوبرخو . دجاسملا اونيزو

 :لاجرلاب ءاتنلاوب < اسلا لاجرلا شتو < دودا كاطع و ب اهلا ت

 طلسف « لاجدلا مهيلع هللا ثعب ءاسنلاب ءاسنلاو « لاجرلاب لاجرلا ىفاكتف

 : سابع نبا لاق ‹ سدقملا تيب ىلإ نونمؤملا زاحنيو هنم مقتني ىتح مهيلع

 نب ىسيع ىخأ لزني كلذ دنعف» ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 هل سنرب هيلع الداع امکحو ایداه اًمامإ ق یف لبج ىلع ءامسلا نم میرم

 لاجدلا لتق اذإف لاجدلا لتقي ةبرح هديب رعشلا طبس تلصأ قلاخلا عوبرم

 ذخآايو ‹ هجيهي الف دسألا لجرلا ىقليف ملسلا ناكف « اهرازوأ برحلا عضت

 «ضرألا لهأ هب نمؤيو مدآ دهع ىلع اهتابنك ضرألا تبنتو «هرضت الف ةيحل ا

 دانس إلا فيعض ناك نإو ثيدحلا اذه : تلق «ةدحاو ةلم لهأ سانلا نوكيو

 ءلصاح دوجوم هلك وأ ثيدحلا هيلإ راشأ ام بلغأ ذإ « هيوقيو هديؤي عقاولاف
 . ةيفاعلاو وفعلا هللا لأسن « دايدزا ىف داسفلاو

 . هيناث رسکو هلوأ حتفب (۱)
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 لصف
 ؛نوسمخلا تيدحلا

 ةراتخملا ىف ىسدققلا ءايضلاو ىئاسنلاو دمحأ مامإلا هج رخأ نابوث نع
 E نم ناتباصع» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع

 نب ىسيع عم نوكت ةباصعو « دنهلا وزغت ةباصع رانلا نم هللا امهزرحأ
 لب : تلق . نسح هدانسإ : ريغصلا عماجلا حرش ىف یوانملا لاق . میرم

 ظفاحلا تيأر مث < حيحص هنأ ىضتقي ةراتخملا ىف ثيدحلل ءايضلا جارخإ

 دشار هنأ رهاظلاو « هيعبات طقس : لاقو طسوألا ىف یناربطلل هازع یمشٹیهلا

E e e E ES 

i gg U E N 

 د وع اخرا راع ن ن ا ی
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم نابوث نع ىنارهبلا ىدع نب ىلعألا
 . قثوم مهضعبو « تاقث هلاجرو « ثيدحلا ركذف : لاق ملسو

 لصف
 : نوسمخلاوىداحلا تيدحلا

 لوصألا رداون ىف ىذمرتلا ميكحلا هجرخأ ةرمس نب نمحرلا دبع نع
 ا الا ی لا لومو ی ےک اا ن ی

 ىلع» : لاقف هللا لوسر اي : تلق هيلع تلحخد املف . ةتؤم موي ملسو
 ا ر ف یک ا

 دبع ءاوللا ذخأ مث ارفعج هللا محر لتقف لتاقف رفعج ءاوللا ذخأ مث « اديز
 للا حتفف دلاخ ءاوللا ذخأ مث ء هللا دبع هللا محر لتقف لتاقف ةحاور نب هللا
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 هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ىكبف . «هللا فويس نم فيس دلاخف دلا

 دقو « یکبن ال انل امو : اولاق «مکیکبی ام» : لاقف . هلوح مهو ملسو هلاو هيلع

 لثم ىتمأ لثم اغإف اوكبت ال» : لاقف ؟ انم لضفلا لهأو انفارشأو انرايخ لتق

 اهفعس قلحو اهنكاسم ًايهو اهيكاور ثتجاف اهبحاص اهيلع ماق ةقيدح

 نوکی امعط اهرخآ لعلف اًجوف اًماع مث اج وف اًماع مث اجوف اًماع تمعطأف

 یتمآ یف میرم نبا ندجیل قحلاب ینثعب یذلاو اًحارمش اهلوطأو اتاونق اھدوجأ

 . هییراوح نم اقلخ

 لصف
 ؛نوسمخلاو ىناثلا ثيدحلا

 نباو « هدئاوف ىف مامتو ذئاع نبا هجرخأ ىفقثلا ناسيك نب عفان نع

 نب عفان نب بويأ نب نمحرلا دبع قيرط نم مهلك ركاسع نباو نيهاش
 نار هلع للا ىل ىلا بجا ناسي نب منا ا نع آو اک
 تسل ءاضيبلا ةرانملا دنع قشمد باب دنع ميرم نب ىسيع لزني» : هعفر ملسو

 ىف :تلق .«ؤولؤللا هسأر نم ردحني امنأك نيقشمب نيبوث ىف راهنلا نم تاعاس

 دعب راهنلاب لزني ىسيع نأ ديفي ثيدحلا اذهو . بارطضاو فعصض هدانسإ

 ‹برغملا ىلإ رجفلا عولط نم عرشلا فرع ىف راهنلاو هنم تاعاس تس یضم

 تيبب رجفلا عولط برق ارحس لزني هنأب ةحرصملا ىرخألا ثيداحألا فلاخيف
 كلذ نع باجيو . عنتميف مهب ىلصيل هوعدي نيملسملا مامإ نأو « سدقملا

 هجوتي مث « ثيدحلا اذه ىف امك قشمد ىف اراهن لزني مالسلا هيلع ىسيع نأب

 ميلعأ هللاو «٠ ,ىرخألا ثيداحألا ىف امك ارس هيفاويف سدقملا تيب وخت

 د



 لصف
 ؛ نوسمخلاو ثلاثلا ثيدحلا

 ىناربطلاو خيراتلا ىف يراخبلا هجرخأ قراط نب هللا دبع نب ناسيك نع

 هيبأ نع ناسيك نب عفان نع ةعيبر نب ةعيبر قيرط نم هدنم نباو نكسلا نباو
 دنع ميرم نب ىسيع لزني» :لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا تعمس

 هدئاوف ىف ماتو «ماشلا لئاضف ىف ىعبرلا هاورو «قشمد ىقرش ءاضيبلا ةرانملا

 نبا ظفاحلا لاق .هب ةعيبر نع ملسم نبا ديلولا نع دلاخ نب ماشه قيرط نم

 «هيبأ نع سيل ناسيك نب عفان نع اذه ىف ليقو :لاق . تاقث هلاجر : رجح

 لاق مث .اًقنآ هانرکذ یذلا ناسیک نب عفان ثیدح ینعی .نونلا یف اسا

 ىسيع لوزن ىف ثيدحلا ىف لاق نم نأ هيبأ نع متاح ىبأ نبا لقنو : ظفاحلا

 ىبنلا نع ناسيك نب عفان نع وه اغنإو ءأطخأ هيبأ نع ناسيك نبا عفان نع

 نال ءىش هیفو ؟متاح وبأ لاق اذك :تلق .ه أ ملسو هلآو هيلع هللا یلص

 ثیدح یور امهنم لک نوکی نأ حناملا امف . یباحص ناسیکو عفان نم الک

 ىراخبلا یور دقو امیس ال ملسو هلآو هيلع هللا یلص یبنلا نع یسیع لوزن

 نم ظفح-أ یراخبلاو «تیأر امك تاقث هلاجر دانسإب ناسیک نع ثيدحلا اذه

 ريمأو ظافحلا خيش وه لب هنم اهديناسأو ثيداحألا للعب ملعأو « متاح یب

 للعلا ىلع همالك ىف دمتسا اغنإ هسفن متاح وبأو «ثيدحلا ىف نينمؤملا

 ةعرز وبأ كلذكو «نفلا لهأ هب حرص امك .ىراخبلا خيرات نم لاجرلاو

 امك یراخبلا نم نودمتسی اوناک مهلک مهریغو یذمرتلاو جاجحلا نب ملسمو

 .ملعأ هللاو « مولعم وه
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 لصق

 ؛نوسمخلاو سماخلاو نوسمخلاو عبارلا ثيدحلا
 ىور امل هننس ىف ىذمرتلا امهيلإ راشأ ةزرب ىبأو ةبتع نب عفان نع

 .هيلإ عجريلف قبس اميف همالك انلقن دقو «ةيراج نب عمجم ثيدح

 لصف
 : نوسمخلاو سداسلا تي دجلا

 ادخل + لاق ا اكلا ىف ىدع: نبا ةجرخا نزلا توخ نب و رمع نع

 ىبأ نب ليعامسإ انثدح : الاق مامإلا رفعج نب دمحمو قحسإ نب لولهب

 هيبأ نع ةحلط نب ديز نبا فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك ىنثدح سیوآ
 ةوزغ لوأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انوزغ : لاق . هدج نع

 : لاق مث « ىلصف ةيبظلا قرعب لزت « ءاحورلاب انك اذإ ىتح ءاوبالا اها غ

 هيف هلهأل كرابو « هيف كراب مهللا ةنحلا لابج نم لبج ةمحر لبجلا اذه مسا

 ىلص دقل . ةنجلا ةيدوأ نم داو اهنإو "”جساجس هذه» : ءاحورلل لاق مث .

 ناتیناوطق ناتءابع هيلع یسوم اهب رم دقلو « اًیبن نوعبس یلبق دجسملا اذه ىف

 موقت الو ‹ تيبلا نيجاح ليئارسإ ىنب نم الآ نرعبس ىف ءاقرو ةقان ىلع

 ةوزغ : تلق . «ارمتعم وأ اجاح هلوسرو هللا دبع ىسيع اهب رمي ىتح ةعاسلا

 ىلع تناك مالسلاو ةالصلا هيلع هيزاخم لوأ ىهو < نادو ةوزغ ىه ءاوبألا

 وهو ادحاو ًامهس صاقو ىبأ نب دعس اهيف ىمر ةنيدملل همدقم نم ةنس سأر

 هلوقو ءةلوهسلاو ةبالصلأ نيب اطسو نوكت ىتلا ضرالا ىهو « جسجس عمج : جساجس )١(
 امهو حيشاخشو ةمحر ىبهذلا نازيم ىف عقوو ةراجحلا وه ميجلاب ةمجر - كلذ لبق -
 . فحص

 د



 ىلص ىبنلا عداو لب . لاتق اهيف لصحي ملو « مالسإلا ىف ىمر مهس لوأ

 ‹ اعمج هيلع اورثکي الو « هوزغي الآ ىلع ةرمض ىنب مسو لا4 ةع هللا

 هلل

 لصف
 ص

 :نوسمخلاو عباسلا تيدحلا

 ورمع ىنربخأ ىرهزلا نع هعماج ىف رمعم هجرخأ ةباحصلا ضعب نع

 ىلص ىبنلا باحصأ ضعب نع راصنألا نم لجر ىنربخأ ىفقثلا نايفس نب

 .لاجدلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ركذ :لاق ملسو هلآو هيلع هللا

 ثيدحلا ركذو ‹ «اهلخدي نأ هيلع مرحم وهو ةنيدملا خابس ىتآي» :لاقف

 ىأ - نوعيابتيف» :لاق نأ ىلإ سدقملا تيبب نيملسملل لاجدلا راصحو

 مهذخأت مث « مهسفنأ نم قدصلا اهنأ هللا ملعي ةعيب لاتقلا ىلع - نوملسللا

 نيبو مهراصبأ نع رسحيف ميرم نبا لزنيف هفك مهدحأ رصبي ال ةملظ

 هحورو هللا دبع انآ : لوقيف . تنأ نم : لوقيف ةمأل هيلع لجر مهرهظآ

 لاجدلا ىلع هللا ثعببي نأ نيب : ثالث ىدحإ اوراتخا « ىسيع هتملكو

 مكحالس مهيلع لسري وأ ضرألا مهب فسخي وأ ًاميسج اباذع هدونجو

 ىرت ذئمويف انرودصل ىفشأ هللا لوسر اي هذه :نولوقيف مهحالس فكيو

 نولزنيف بعرلا نم هفيس هدي لقت ال بورشلا لوكألا ليوطلا ميظعلا ىدوهيلا

 .«هلتقیف یسیع هکر دی یتح لاجدلا بوذیو مهيلع نوطلسيف مهيلإ
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 ؛ نوسمخلاونماتلا تيدحلا

 رداون ىف ىذمرتلا ميكحلا هجرحأ هنع هللا ىضر ءادردلا ىبأ نع
 ىتمأ ريخ» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع لوصألا
 حيسملاو اهلوأ انأ ةمأ هللا ىزخي نلو ءردكلا اهطسو ىفو اهرخأو اهلوأ
 :یراا لاق اک فح تانسا ءااهرخا

 ؛ نوسمخلاو عسانلا تيدحلا

 ي ر ی ا
 هيبأ نع ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع قيرط نم مكاحلاو لوصألا رداون
 نم ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصا عزج دتشا ال : لاف

 لاجدلا نكرديل» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .ةتؤم موي لتف

 ةمأ هللا ىزخي نلو - تارم ثالث - مكنم ريخ وأ مكلثم اموق ةمألا هذه نم
 رکنم ربخ وهو ‹ لسرم :يهدلا لاق .«اهرخآ میرم نب یسیعو اهلوآ انآو

 نباو ورمعا نيا ثیدحک هانعل دهاوش دوجو عم مدت امک هرمس نر نح رلا

 نم ثيدحلا رهاظ هدفی ام اهب دصق یبهذلاف ةراكنلا امأو .امهريعو ا

 هيلع دقعناو ةلدألا هتضتقا ام فالخ وهو «مهيلع ةباحصلا ريغ ةيلضفأ
  ثيدحلا ناب كلذ نع باجيو ..ةمألا رئاس ىلع ةباحصلا ةيلضفأ نم عامج إلا
 هرهاظ سیلو «ةتؤم موب مهودقف نمع ةراحصلل یا لاو ةيرستلا ج رحم چر

 دارا مهنزحو مهعزج ىأر امل ملسو اره ةا لص لا نا كلد ا5ا رم
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 ىدم ىلع ةيدمحملا ةمألا هذه نع عطقني ال ريخلا نأ مهربخأف مهنع ىرسي نأ

 لثم ريخلاو لضفلا ىف مه اموق كردأ جرحخ اذإ لاجدلا نأ ىتح نامزلا
 ةيلثملا لوصحل ادييأت انه ةيريخلا تركذو « مهنم اريخ اونوكي مل نإ ءةباحصلا

 نم اهيلع داز اميف الإ كش قبي مل ثيحب ةققحتم اهنأو ءاهلبق ةروكذملا

 ىف ةيلثم اب دارملاو « دومعم عئاش ريبعتلا اذه لثمو - ةيلضفألا ىأ - ةيريخلا

 ةدش ىف ةباحصلا نولثاي لاجدلا ممكردي نيذلا موقلا ءالؤه نأ ثيدحلا

 ناک اک ا لاا نيملسملا ةبراحم ىلع ءلاجدلا مهتمدقم ىفو

CEE ge 

 هلوأ ىردي ال رطملا لثم ىتمأ لثم» :رخألا ثيدحلا ىنعمب وهف هعاطقنا مدعو

 ىفو اريخ- هلوأ ىف هللا لعحي رطملا لثم ىتمآ لثم» : ةياور ىفو «(هرخا مآ ريخ

 ‹« قرط م امهريغو افلا نسو دمحأ دنسم ىف ثيدحلاو .«اریخ هرخا

 الف «ةمارقلا موي ىلإ ىتمأ ىفو ىف ريخلا» ثيدح امآ . نسح ثيدح وهو

 | .ملعأ هللاو ءهفرعأ ال :لاقف رجح نبا ظفاحلا هنع لئسو «هل لصأ

 ؛ نونسلا تيدحلا

 یا: یندخ :لاق هريسفت ىف ريرج نبا هجرخأ ىرصبلا نسحملا لسرم نم

 .«كيفوتم ىنإ» :ىلاعت هللا لوق ىف هيبأ نع رفعج ىبأ نب هللا دبع انث قحسإ انثدح

 مكيلع اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ىلاعت هلوق نع مالكلا ىف ماكحألا ىف ىبرعلا نبا ركذ )١(

 نيسمخ رجا اهيف لماعلل ربصلا مايا مکئارو نم نإ: ةبلعث ىب ثيدح ةيآلا «مکسفنأ

 . كانه مجاري نسح باوجب هنع باجأو ثيدحلا «مكنم لب : لاقف و« مهنم لب : اولاقف «مكنم

 ا



 كع لا ل هاوو نا ا ا ا ا ال

 . «ةمايقلا موي لبق مكيلإ عجار هنإو «تمي مل ىسيع نإ :دوميلل ملسو هلاو

 : نوتسلاو ىداجلا تىدحلا

 لاق :لاق هنع ةيلحلا ىف ميعن وبأ هجرخأ ميور نب ةورع لسرم نم

 اهلوأ .اهرخآو اهلوأ ةمألا هذه ريخ» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيلع میرم نب یسیع مہیف اهرخآو ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر مہیف

 كلذ نيبو هلوق : تلق . منم تسلو كنم سيل جوعأ جهن كلذ نيبو مالسلا

 يشي اههالكو «ردكلا امطسو ىفو» ءادردلا یب ثيدح ىینعمب وه جوعا حہن

 ىف دهاشم وه امك ةغئاز دئاقعو ىصاعمو نتف نم طسولا ىف لصحي ام ىلإ

 ااو ل ا ياا

 ةينامث ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع اہيوري اًثيدح نوتس هذہف

 حرصت اهلك ةددعتم ديناسأو ةفلتخم ظافلأب نیعبات ةئالتو «اًناحص لورشعو

 ام اہنع لوقيو ملق ةرجب ثيداحألا هذه ىلع بطشي نأ ملاعلا هلبق ملعتملل

 ةلحم نم 1۲ ددعلا نم ٦۱٥و٥۱٥ ص) امف ءاج ثيح ىوتفلا تبحاص هلاق

 اهرسف دقو ««هيلإ هللا هعفر لب» :لوقت اهنإف ءاسنلا ةيآ امأ» :هصن ام (ةلاسرلا

 ىقلأ هللا نإ : نولوقيو ءامسلا ىلإ عفرلاب - مهروهمج لب - نيرسفملا ضعب
 رخآ اہنم لزنیسو ءاہیف یح وہف ءامسلا ىلإ ہدسجب ھعفرو ‹ ةہبش ہریغ ىلع

 تاياور ىلع :الوأ كلذ ىف نودمتعيو بيلصلا رسكيو ريزنخلا لتقيف نامزلا
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 امظافلأ ىف ةفلتخم ةبرطضم تاياور ىهو «لاجدلا دعب ىسيع لوزن ديفت

 ءاملع كلذ ىلع صن دقو ءاهنيب عمجلل هعم لاجم ال اًقالتحخا اهيناعمو

 نم امهو « رابحألا بعكو هبنم نب بهو ةياور نم كلذ قوف یهو «ثيدحلا

 دنع ثيدحلا ىف امهتجرد تفرع دقو «مالسإلا اوقنتعا نيذلا باتكلا لهأ

 هيف رصتقا ةريره ىبأ نع ىورم ثيدح ىلع : اًيناثو .ليدعتلاو حرجلا ءاملع

 دقو « داحآ ثيدح وهف ثيدحلا اذه حص اذإو «ىسيع لوزنب رابخإلا ىلع

 يلع دامتعالا حصي الو ةديقع ديفت ال داحآلا ثيداحأ نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 : طالغأ ةدعل عماج هزاجيإ عم وهو همالك ه أ «تابيغملا یف

 لب - نيرسفملا ضعب اهرسف دقو :ءاسنلا ةيآ ىف هلوق (لوألا)

 ريخب اهرسف نم نيرسفملا نم نآ : ديفي ءامسلا ىلإ عفرلاب - مهرويمج
 ىلإ ىسيع عفرب لوقلا ىلع نوقفتم نيرسفملا نإف حيحص ريغ اذهو « عفرلا

 كنودو مزح نباو هبنم نب بهو امهو اًضيأ هتومب لاق نم مهقفاوو « ءامسلا

 . ىوتفلا بحاص همعز ام ال ءانركذ ام اميف دجاو كإف ريسفتلا بتك

 ربع « a e :هلوق (ىناثلا)

 اذهو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع تسيل اهنأ يلإ ةراشإ تاياورلاب

 الو ةفوقوم أال ةعوفرم ثيداحأ هلك تاياورلاب هنع ربع ام لب . حيحص ريغ

 لوزن داقتعا ىلع اوعمجيل ءاملعلا نكي ملو « مدقت امم ملعامك ةعوطقم
 تابيغملا نأ ىلع نوعمجم مهسفنأ مهو ‹ عفرت مل تایاور ىلع ادامتعا یسیع

 aS aE aE حص اب الإ اہیف لمعی ال

 اميناعمو امظافلأ ىف ةفلتخم ةبرطضم تاياور ىهو :هلوق (ثلاثلا)

 وأ ثيداحألا كلت نإف . حيحص ريغ اذهو ءاهنيب عمجلل هعم لاجم ال اًقالتخا
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 هنأو ىسيع لوزنب رابخإلا ىلع ةقفتم املك - هريبعت دح ىلع - تاياورلا
 نأ رمألا ىف ام ةياغ «اميف ءاج ام خلإ بيلصلا رسكيو ريزنخلاو لاجدلا لتقي

 امک اذھو « بنطي رخآو « زجوي اضعبو ‹« لمجي رخآو « لصفي اهنم اضعب
E E E O E 

 روسلا ةءارقب الإ ةصقلا فارطأ عمج نكي ال ثيحب ضعب ىلع اهضعب ديزي
 ق و و ع یا او ا. ت

 هأاطخ فعضأو .ًاطخأف .اًضراعت هجراخم ددعت ىلع لديو « ثيدحل-ا ناش

 دوجو ضرق ىلع هنأ كلذو ءاهنيب عمجلل هعم لاجم ال هنأ ىعدا ثيح

 هنكل هثحب ىف صلخأو هرظن نعمأو هركف لمعأ ول نكمم عمجلاف ضراعت

 ( . لجخلا لايذأ ىف رثعتت ىوعد عمجلا رذعتب هلوق لسرأ

 اوصن مهنا ىنعي - ثيدحلا ءاملع كلذ ىلع صن دقو: هلوق (عبارلا)

 2 E . حيحص.ريغ اذهو - عمجلا رذعتو بارطضالا ىلع

le Fa Cole SELENE 

 دعب ممصوصن كيلع ىلتتسو « نيموهوم عمج رذعتو بارطضا ىوعدب

N 

 E نب بهو ةياور نم كلذ قوف ىهو :هلوق (سماخلا)
 نيئالثو دحأ e انركذ دقلف .حيحص ريغ اذهو ء«رابحألا

 همالک ىف اهريغو ىوعدلا هذه تسيلفأ . بعك الو بهو مهہيف سيل اصخش

rS EES 

 دصقي مالسإلا اوقنتعا نيذلا باتكلا لهأ نم امهو :هلوق (سداسلا)

 امو «قايسلا ةلالد نم رهاظ وه امك امہنأش ليلقتو اممصقن مالكلا اذهب
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 مالس إلا اوقنتعا نيذلا باتكلا لهأ نم امہنوك نأل .باوص ريغ ًاطخ هدصق

 ا نع امهريغو ملسمو ىراخبلا یور ال .هیلع ناطبغیو هب ناحدمب ام

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ىرعشألا ىسوم

 ىلص دمحمب نمأو هيبنب نمآ باتكلا لهأ نم لجر .نارجأ مهل ةثالث» :ملسو

 لجرو « هيلاوم قحو هللا قح ىدآ اذإ كولمملا دبعلاو «ملسو هلاو هيلع هللا

 اهقتعأ مث اهميلعت نسحأف اهملعو اهبيدأت نسحأف اهبدأف ةمأ هل تناك

 ىهو « ثيدحلا صنب نارجأ بعكو بهو نم لكلف .«نارجأ هلف اهجوزتف

 هذهلو «ءانثو حدم وه اجب امهحرجي ىذلا ىوتفلا بحاص ىلع امهل ةيزم

 ةقيرط باتكلا لهأ نم هنوكب ىوارلا ىف نعطلا نإ :لوقن نأ بجي ةبسانما
E E E Eف وو اره ا لا  

 نم ريثك حيرجم ىف نيغئازلا نيعدتبملل هيعارصم ىلع بابلا حتفت اهنأل «ةديج

 ةقثب مهدنع ةربعلا نإف نوثدحملا هيلع ال ةفلاخم ىه مث . نيعباتلاو ةباحصلا

 هنكلو .ايسوجم لجرلا نوكي دقف « هتأشنو هنيد لصأب ال «هتلادعو ىوارلا

 هتيسوجمل نآلا درت هتياور نإ لوقي اذ نمف ةقث ملسم ثيدحلا ةياور ةعاس

 تقوب ةربعلا : نولوقي مهلك نوثدحملا لب . كلذ لوقي دحأ ال ؟سمألاب

 وهو هادآ مث رفاك وهو ثيدحلا لمحت ول هنأ ىأ - لمحتلا تقوب ال ءادألا

 نيريثك دج نيعباتلاو ةباحصلا مجارت رظناو . عازن الب هؤادأ لبق - ملسم

 ايش سانلا دنعو هللا دنع كلذ مهرضي ملف باتك لهأ وأ اًسوجم اوناك مهنم

 صنلاب ةمألا لضفأو نورقلا ريخ مه اراک لع اجار ا ا ذإ

 اعبت حيرجتلا ىف هكلس ام نأ ملعيلو ىوتفلا بحاص نئمطيلف . عامجإلاو

 . نيثدحملا ريغ دنع الو نيثدحملا دنع ديفي ال هدحو ديشر خيشلل
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 حرجلا ءاملع دنع ثيدحلا ىف امهتجرد تفرع دقو : هلوق (عباسلا)

 - هبجومب لوقن نحنو « امهتياور لوبق مدعو امهفيعضت اذهب ديري ليدعتلاو

 حرجلا ءاملع دنع امهتجرد تفرع دق : معن - ديري ام ريغ ىلع نكل

 بهوف : امهقح ىف ليق امع باوجملاو « امهليدعتو امهيلع ءانثلاب ليدعتلاو

 نع هثيدح نيعباتلا ءاملع رايخأ نم : نازيملا ىف ىبهذلا هنع لوقي هبنم نب

 بتك نم لقنلا ريثك اقداص ةقث ناكو « نيحيحصلا ىف مامه هيخأ

 ىنثم لاقو « ءاعنص ءاضق ىلع ناك ىعبات ةقث : ىلجعلا لاق « تايليئارسأإلا

 . !ءوضو حبصلاو ءاشعلا نيب لعجي مل ةنس نيرشع بهو ثبل : حابصلا نب

 ءردقلا ىف اباتك بتك : ىناجزوجلا لاق . ةعامج هقثوو هدحو سالفلا هفعض

 . ه أ عجر مث ردقلا نم ءىشب مهتي ناك : لبنح نب دمحأ لاقو . مدن مث

 ةباحصلا نم هنع ىور . يئاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأ هل جرخأ ربحلا بعكو

 : هل لوقي رمع ناكو « نيعباتلا نم ةعامجو امهريغو سابع نباو ةريره وبأ

Sy 

 نب نمحرلا دبع نع حلاص نب ةيواعم لاقو « اريثك املع هدنع نإ : لاقف

 ملعل هدنع ناك نإ ءاملعلا دحأ رابحألا بعك نإ الأ : ةيواعم لاق : لاق ريبج

 هنم عمسيو هبرقي ريبزلا نب هللا دبع ناكو « نيطرفمل هيف انك نإو رامشلاك
 ىناثلا ءزجلا ىف تأرق . هب هثدحي ناك اميف قدصلاب هل دهشو « ريثكلا ءىشلا

 دغ لاق لاق نتريس نا نع بويأ نع رمعم انربخأ قازرلا دبع ىلامأ نم

 لا لع ا ف ا یک نا ع ا: اا اللا

 : لاق . راتخملا ىنعي ىدي نيب هسأر اذهو « ىنلتقي فيقث ىتف نإ : هلوق

 ءىبخ دق - جاجحلا ىنعي - دمحم ابأ نآ رعشي الو : نيريس نبا لوقي
 نم ناک : لوقیو « هنم عمسيو « هنع ذخأي ناك ةيواعم كلذكو «ه ' هل
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 : هلوق امأ . باتكلا لهأ ىملسم ىنعي . اننوثدحي نيذلا ءالؤه سا

 ىلع ءاملعلا دنع لومحمف . بذكلا هيلع ولبنل كلذ عم انك نإو

 ةقث هنأال بذكي هنآ ال . بذكلا اهيف نإف اهب ثدحي ناك ىتلا تايليئارسإإلا

 ىلع اوقفتا : ىوونلا لاقو <« هريغو ريثك نبا خيرات نم ىناثلا ءزجلا ىف امك

 ا رايخ نم ناتقث ابهوو ابعك نأ دوصقملاو ‹ هآأ هقيثوتو هملع ةرثك

 ىلع هيف رصتقا ةريره ىبأ نع ىورم ثيدح ىلع ايناثو : هلوق (نماثلا)

 مل مهريغو نيرسفملا نأ لوألا : نيهجو نم طلغ اذه ‹ ىسيع لوزنب رابخإللا

 ا لاخر نره يبا تا اإ يع لو لوقت فاد
 (عساتلا) وهو ىناثلا . ةرتاوتم اهنأب اوحرص ىتلا ةددعتملا ةريثكلا ثيداحألا

 لوزنب رابخإإلا ىلع رصتقي مل ةريره ىبأ ثيدح نأ : طالغآلا ةلسلس ىف

 تاش ا ا و

 اهاندروأ ىتلا ةريره ىبأ 'ثيداحأ كنودو « مالسإللا ىلإ اهلك للملا وعديو

 ثيدح وهف ثيدحلا اذه حص اذإو : هلوق (رشاعلا) . كلذ لكب ةقطان ىهف

 اذه حص اذإو هلوقب هضرغ نأ لوألا : اًضيأ نيهجو نم طلغ اذه داحآ

 ‹ ىوتفلا حورو مالكلا قايس هيلع لدي امك هتحص ىف ككشتلا ثيدحلا

 امأ . كشلا ىلع لدت اهنأل ةيطرشلا نإ لامعتسا ةيبرع حيحصلاف ذئنيحو
 ىف نويوحنلا هب حرص امك نونظملاو نقيتملاب ةصتخم اهنأل طلغف اذإ لامعتسا

 طالغألا نم (رشع ىداحلا) وهو « ىناثلا یرابلا حتف یف ظفاحلا هرکذو مهبتک

 ‹ مدقت ام حضاو هنأال نايب ىلإ جاتحي ال طلغ اذهو داحآ ثيدح وهف : هلوق

 نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو : هلوق (رشع ىناثلا) . هللا ءاش نإ ىتاي امو

 ءاملعلا نأ كلذ نايبو - حيحص ريغ اذهو - ةديقع ديفت ال داحآلا ثيداحأ

 هنأ : لوألا . نيلوق ىلع ملعلا وأ نظلا ديفي له دحاولا ربخ ىف اوفلتخا
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 مهرثكأ بهذف اوفلتخا مث « روهمجلا بهذ اذه ىلإو ٠ طقف نظلا ديفي اغنإ

 نباو ىدمآلا بهذو ؟ ال مأ نئارق هيلإ تمضنإ ءاوس ملعلا ديفي ال هنآ ىلإ

 لاق . هيلإ نئارق مامضناب ملعلا ديفي هنآ ىلإ مهريغو ىكبسلا نباو بجاحلا

 لاق اذكو < راتخملا وه اذه : ىدضعلا حرشلا ةيشاح ىف فيرشلا ديسلا

 هسفنب ديفي لدعلا دحاولا ربخ نأ : ىناثلا ‹ ةبخنلا حرش ىف رجح نبا ظفاحلا

 «لبنح نب دمحأ بهذ اذه ىلإو .ةنيرق مامضنا ريغ نم ىرظنلا ىنيقيلا ملعلا
 ىف لاطأو هراتخاو سنأ نب .كلام نع ىكلاملا ئدادغبلا دادنم زيو نبا هاکخو

 باتك ىف ظفاحلا مزح نبا هاكجو « هقفلا لوصأ ىف هل باتك ىف هريرقت

 لهأ مامإ ىناهبصألا ىلع نب دوادو ىبساحملا دسأ نبا ثراحلا نع ماكحألا

 E E E ق ضا
 دحاولا ربخب ملعلا لوصح : امهريغو مزج نباو هيلوق دحأ ىف دمح-آ لاقف

 ا و ف نار درطي ال : نورخآ لاقو « درطم لدعلا
 : عاونأ نئارقلاب فتحملا ربخلاف . راتخلا ىناثلا ف وو

 ا E E ‹ نيخيشلا ثيدح

 ثيداجألا هذه نم دحاو لكف . هبارضأو كل امك . ةمئألا ظامحلاب لسلسلما

 ربخ نوري نيذلا نأ ملعاف اذه ررقت .اذإ .. هلحم نم ملعيامك . ملعلا ديفي

 ناك اذلو ‹ حضاو وه امك ةديقعلا ديفي هنإ نولوقي . ملعلل اديفم دجاولا

 داحآ ثيداحأ ىلإ ةيعمسلا دئاقعلاو تافصلا نم ريثك ىف دنتسي دمحأ مامإلا

 وه اذه لب . دئاقعلا ىلع همالك ىف مزح نبا لعفي كلذكو « ةحيحص

E anا ا ا  

 .دارطاب ال ملعلا ديفي عبارلا . دارطاب ةنيرق ريغ
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 ننسلا باحصأو ةيزخ نباو ملسمو ىراخبلاك نيثدحملا عينص ىضتقم

 ثيداحأب مهتافنصم نم ديحوتلا باتك ىف نولدتسي ذإ مهريغو مكاجلاو

 ءاضقلاب وأ « هعبتي امو رشحلا وأ « هتكئالمو هلسرب وأ « هللاب قلعتت ةحيحص

 :اسألا باك فهلا ظاحللو , تاعجملا نم كلذ ريغ زا 2 ردقلاو

 هريغ بتكو هبتك نم امهريغ وأ امهآر نم « داقتعالا باتكو « تافصلاو

 ءانثأ ةلوادحملا حلطصملا بتك ىف ةطوسبم ةلاأسملاو «هانلق ام ةحص نقيت

 . ماكحألاو دئاقعلا نود لئاضفلا ىف فيعضلا ثيدحلاب لمعلا ىلع «مالكلا

 روهمجلا مظعم مهف ةديقع ديفي ال دحاولا ربخ نإ : نولوقي نيذلا امأ

 ىذلا عامجالا نأ كل نيبتي هانركذ امو « مدقت امك اًقلطم نظلل اديفم هنوري ذإ

 . حيحص ريغ ىوتفلا باحص هاکح

 ىا د تالا ناخ ىهاهلع دامعألا عصب الو + رق شع تلال

 نأش ىف داحآلا ثيداحأ ىلع دامتعالا حصي ال هنأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نأ

 اهلظت نأ نم ربكأو < a یوو هو ا لاق انك ك تالا

 مدح لش ملا هح لع ى رشلا باص اهم لع فف افلا
 و ا ا و و ال

N aS E E O 

 فالتحخا ىلع ةنسلا بتك - رظناف . كلذ دض ىلع دقعنم عامجإلا لب

 بتكو ريسفتلا بتكو ءازجأو مجاعمو ديناسمو ننسو حاحص نم اهعاونأ

 بيغرتلا بتكو ةعاسلا طارشأو محالملا بتكو صئاصخلاو تازجعملاو ريسلا

 مت دیعولاب صتخي امیف ءاہقفلا نم فئاوط نع مالملا عفر ىف ةيميت نبا هاكح ام الإ )١(

 .هل ىربكلا لئاسرلا ةعومجم نم ۹۹-٠١۲ ص رظنا هدر
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 باقعو باوث نم تابيغملا نأش ىف داحآلا ثيداحأب ىألم اهدجت - بيهرتلاو

 نباو ىباطخلاك ثيدحلا حارشو . كلذ ريغو ةيتاو ةيضام ءايشآ نع رابخأو

 نباو یاطلغمو ینامرکلاو یبطرقلاو یوونلاو ضایعو یرزام لاو یدوادلاو لاطب

 ىراصنألا ايركزو ىبيطلاو ىنيعلاو رجح نباو ىقارعلاو ىريمدلاو سانلا ديس

 - مهلك « دعلا مهيصحي ال نمم مهريغو ىناقرزلاو ىنالصسقلاو ىطويسلاو

 اهنم طابنتسالاو « ثيداحألا هذه لوبق ىلع نوقفتم - مهبهاذم فالتخا ىلع

 .اهضراعتم نيب عمجلاو «ءاهنم هرهاظ لكشأ ام ليوأتو ةوبنلا مالعأ نم اهدعو

 داهتجالل سيل الوق لاق اذإ ىباحصلا نأ ىلع ضنت اهلك حلطصملا بتك مث

 یآ - امکح عوفرم هلوقف . تايليئارسإلا نع ذخأي نكي ملو « لاجم هيف

 عوفرملا ةدئاف امو - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم هعمس هنأب مكحي

 نيعباتلا وأ ةباححصلا ضعب نع تابيغملا ىف ءايشأ اولقن اذإو ؟ هب لمعلا ىوس

 هيف لبقي ال اذه لثم : مهلوقب اهنوبقعي تايليئارسإلا نع ذحخ الاب فرع نم

 ًاصوصخ ىقهيبلا بتك نم عضاوم ىف كلذ دجت . موصعملا نع حص ام الإ

 حرص لب . امهريغو « هخيراتو ريثك نبا ريسفت ىفو « تافصلاو ءامسألا

 هللا باك ىلع: تاسلا ىف داهسالاو ةدمحلا ناب هخيرات/لوأ ىف ريتك نتا

 :باتك ىف یواخسلا ظفاحلا همالك لقنو « نسخوآ هلقن حص امم هلوسر ةنسو

 ميرحت ىف ليصألا لصألا» : باتك ىفو « «خيروتلا مذ نمل خيبوتلاب نالعإلا»

 . هديأو هرقآو « «ليجنإلا ةراوتلا نم لقتلا

 لصف
 بجيف ىوتفلا معزت امك داحأ ةريره ىبأ ثيدح نأ الدجانملس ولو

 ر 0 ود ةع دافغالا
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 لبق ايندلا ىف ةعقاولا ثادحألا نم مالسلا هيلع ىسيع لوزن نآ (لوأآلا)

 « ملاعلا اذه ثداوحب ةقلعتملا ةيخيراتلا رابخألا نم هريغك ربخ وهف .اهضارقنا

 دحاولا ربخ هيف ىفكي لب . رتاوتلا هيف طرتشي ال ليبقلا اذه نم ناك امو

 ثداحلا اذه عوقوب قيدصتلا بوجوو « نييرابخألاو نيخرؤملا عامجإب لدعلا

 اهيف بلطي ىتلا دئاقعلا. مسق نم هلعجي ال . هب ربحخأ عراشلا نأ لجأ نم

 هقيدصت بجي عراشلا هب ربخأ ام لك نأل كلذ . تاوبنلاو تايهلإلاك ناهربلا

 قحسإ وبأ ذاتسألا لاق اذلو ‹ مولعم وهامك ةيهقفلا عورفلا ىف ىتح

 . هتحابإ داقتعا بوجو ثيح نم هب فلكم حابملا نإ : هريغو ىنيارفسالا

 ربتعملا : لوقنف دئ اقعلا ليبق نم ىسيع لوزن نإ : انلق ول اننأ (ىناثلا)

 ديلقتلابو دحاولا ربخب لصحي دق اذهو « مزاجملا دقعلا وه اعرش ةديقعلا ىف -

 حصي ال دلقملا نايإ نأب لوقلاو « هريغو ىكبسلا نبا هححص ام ىلع ءانب

 نإو وهو « ىرعشألا نسحلا ىبأ ىلإ بوسنم ناهربلا لهأ ىلع نايل ارصق
 اوعنش دقو « نيققحملا ةعامج دنع دودرم ىربكلا حرش ىف ىسونسلا هححص

 مساقلا وبأ لاقو نينمؤملا بلاغ مهو <« ماوعلا رافكإ همزلي هنأب ىرعشألا ىلع

 - هنع روهشم هنكل . هيلع بوذكم لوقلا اذه : عينشتلا عفد ىف ىريشقلا

 هكلس ام عينشتلا عفد ىف ىلوألاف . هبيذكت ىلإ ليبس الف - دصاقملا ىف امك

 لوق لوبق ىنعمب ةرات قلطي ديلقتلا : لاق ثيح بجاحلا عفر ىف ىكبسلا جاتلا

 «قرعلا وهو ءاذه ىلع اديلقت همامإل ىماعلا عابتا ىمسيو «ةجح ريغب ريخلا
 ‹«فرعلا وهو ءاذه ىلع ديلقتلاو .بجومل ال مزاجلا داقتعالا ىنعمب ةراتو

 ءاتظ نوكي دق لوألا ىنعملاب ديلقتلاو .بجومل ال مزاجملا داقتعالا ىنعمب ةراتو

 نوكي نأ زيوجت عم « عورفلا نم عرف ىف مامإ ديلقت ىف امك امهو نوکی دقو

 ‹«نيدحوملا رئاس دنع ناميإلا ىف ىفكي ال اذه نأ كش الو هفالحخ ىف قحلا
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 ديلقتلا امآو : لاق . دلقملا ناميإ حصي ال : هلوقب ىرعشألا دوصقم هلعلو

 هنإ مالسإلا ءاملع نم دحأ لقي مل : لوقي هللا همحر ىبأ ناكف ىناثلا ىنعملاب

 ال اذه نإ : لوقأ انأو « ةلزتعملا نم مشاه وبأ الإ نايإلا ىف ىفكي ال

 مل نإو « ليلد هدنع لصحي نأ دبال نمز هيلع ىضم اذإ ناسنإلا نإف روصتي

 وهف هدنع ليلد ال مزاج ممصم ضرف نإف . لدجلا لهأ ةقيرط ىلع نكي
 ي هنا حلاو ىر اا لا يرل الو ئاش را ةا يللا

 لو لقي مل ىرعشألا نأو « رفاكب

 ىبأ دنع حصألاو ؟ ضاع وه له : هنأ ىف ةنسلا لهأ فلتخا . معن

 ىف فالخلا وهو « صاع هنأ : نيرخآ دنعو < عيطم هنآ هللا همحر ةفينح

 . ه أ هفرعاف رظنلا بوجو

 مدقت امك راتخملا ىلع ةنيرقلا دنع ملعلا ديفي داحآلا ربخ نأ (ثلاثلا)

 نيحيحصلا ىف اًجرخم هنوك : اهنم نئارق هب تفتحا دق ةريره ىبأ ثيدحو
 ظافحلا ةمئألاب قرطلا ضعب ىف هلسلست : اهنمو ‹ قرط نم هدورو : اهنمو

 ىرهزلا نع ةنييع نب نايفس نع ىنيدملا نب ىلع نع ىراخبلا هاور دقف نينقتملا

 ÎS ملعلا روحب ءالؤهو « ةريره ىبأ نع بيسملا نب ديعس نع

 . قيفوتلا هللابو « مهريغ نم ريثك ددع ماقم موقي مهنم دحاولا

 لصف
 ةنسلاب تبث امك اضيأ نارقلاب مالسلا هيلع ىسيع لوزن تبث دقو

 : تایآ عضب یف كلذو «ةرتاوتملا

 دهَمْلا يف سالا ملكيو ظ .ىسيعب ةراشبلا ىف ىلاعت هللا لوق (لوألا)

 لاق بهو نبا انربخآ سنوي ینثدح :هریسفت یف ریرج نبا لاق .(الهکو
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 .(الهكو دهملا يف سالا ملكيو ظ :هلوق ىف لوقي ديز نبا ینعی .هتعمس
 ذئموي وهو «لاجدلا لتق اذإ ممملكيسو «دهملا ىف ىسيع ممملك دق :لاق

 نبا لاق :لاق بهو نبا انربخآ سنوي ینثدح :اضیأ ریرج نبا لاقو «لہک

 :لاق .كضباق كيفوتم :لاق .4ًيَلإ كعفارو كيفوَتم] :هلوق ىف ديز
 r e a : لاق دحاو كعفارو كيفوتم

 هللا هعفر : لاق .4الهكو دهمْلا يف سالا ملكيو ل : لجو زع هللا لوق التو

 : ىلجبلا لضفلا نب نيسحلا لاقو .الہك لزنيو :لاق .الہك نوكي نأ لبق هيلإ

 رخا ىف ءامسلا نم لزني نأ دعب الهك نوكي نأ «الهكو» :هلوقب دارملا نإ
 هذه ىفو :لضفلا نب نيسحلا لاق .لاجدلا لتقيو «سانلا ملكيو «نامزلا

 بلعث لاقو .ه أ ضرألا ىلإ لزنيس مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىف صن ةيآلا

 .ه أ الہک ضرألا ىلإ یسیع لزنی “الہکو» :هلوق یف

 ملكيو» :هصن ام ةيآلا هذه ىلع مالكلا ىف ىسولآلا ةمالعلا لاقو

 ىلع لعفلا فطعو ءاضيأ ىلوألا لاحلا ىلع فطع «الهكو دهملا ىف سانلا
 ريمضلا نم لاح فرظلاو «ريثك نآرقلا يف وهو «مئاش غئاس هب هليوأتل مسالا

 الهكو فطعل هتحص عم هب اقلعتم وغل فرظ لعجي ملو «لعفلا ىف نكتسملا

 مالكلا نيب ةيوستلا دوصقملاو « الهكو الفط هنوك لاح مهملكي دارملاو «هيلع

 صتخي اغ سيل ىناثلا ىف مالكلاف الإو « ةلوهكلا لاحو «ةيلوفطلا لاح ىف

 ىلع لك ال - لاح عومجل اف اذه ىلعو «ةبارغ هيف سيلو «مالسلا هيلع هب
 «ةلوهكلا نس غولبب ريشبت ىناثلاو لاح امهنم الك نإ :ليقو - لالقتسالا

 .هب ىمس ردصم هلصأو «هعاضر ىف ىبصلا رقم : دہملاو « هرمعل ديدحتو

EAI IE gE E e E 
 هيف همالک ناکو ءامئاد ملکتی ناک : لیقو سابع نبا هلاق < مالكلا ناوأ غلب
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 نوكي هيلعو «ديشخألا نبا هيلإ بهذ ام ىلع اهل اًصاهرإو ءهتوبنل اسيسأت

 .هيلإ لوؤي امع اًرابخإ «ايبن_ ىنلعجو» : هلوق

 ىحوأو «كاذ ذإ مالسلا هيلع هلقع لمكأ «هناحبس هنإ : یئابجلا لاقو

 ةلاد ميرمل ةمارك كلذ نوكي نأ اًضيأ زوجو «ةوبنلاب اًتورقم هب ملكت اجب هيلإ

 اهل ةزجعم هنأب لوقلاو ءاهيلإ كفألا لهأ هبسن ام اهتحاس ةءاربو اهتراهط ىلع
 تابنلا لہتكا هنمو «خيشلاو باشلا نيب ام لهكلاو . اهتوبنب انلق نإو «ديعب

 وهف محرلا ىف ماد ام مدآ نبا نأ : دحاو ريغ ركذ دقو «ىوقو لاط اذإ

 نبللا عطق اذإ مث . عيضر وهف عضري ماد ام مث .ديلو وف دلو اذإف . نينج

 . ىسامخ وهف رابشأ ةسمخ غلب اذإف . جراد وهف امنو بد اذإ مث . ميطف وهف

 امك .ءاثلاو ءاتلاب رخثم وهف هنانسأ تتبن اذإف . روغثم وهف هعضاور تطقس ادإف

 اذإف .ئشانو عرعرتم وهف اهزواج وأ نينس رشع براق اذإف « ورمع وبأ لاق
 هتوق تعمتجاو ملتحا اذإف . قهارمو عفاي وهف - هغلب وأ - ملحلا غلبي داک

 ذخأو هبراش رضحخا اذإف .مالغ لاوحألا هذه عيمج ىف همساو < رور وف

 اذإف خراشو ىتف وهف ءاتف اذ راص اذإف .ههجو لقب دق :ليق . لیسی هراذع

 نيعبرألاو نيئالثلا نيب ماد ام مث . عمتجم وهف هبابش ةياغ غلبو هتي تعمتجا
 تارامأ هيف تحال نمل لاقيو .نيتسلا ىفوتسي نأ ىلإ لہک مث . باش وہف

 مث .ربک مث .خاش مث . طمش مث باش :لاقي مث .بيشلا هطخو :ربكلا

 اغإ بيترتلا اذهو «تام اذإ هلظاحمو .رتهأ مث .فرخ مث .فلد مث .مره

 نس ىف ركذ ام ىلعو :لاق مث ثانإلا ىف بيترتلا ركذ مث .روكذلا ىف وه
 نم هلوزن دعب كلذك مهل هميلكت المك مالسلا هيلع هميلكتب داري ةلوهكلا
 نب ديزو بيسملا نب ديعس هيلإ بهذ ام ىلع ءانب «نسلا كلذ هغولبو «ءامسلا
 ءةنس نيثالثو ثالث نبا وهو ءامسلا ىلإ عفر مالسلا هيلع هنأ امهريغو ملسأ
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 ريرج نبا هاور امك ةنس نيرشعو اعبرأ ايف یقبیو ضرألا ىلإ لزنيس هنو

 نبا نع ريرج نبا هجرخأ ام اذه ديؤيو « رابحألا بعك نع حيحص دنسب
 لاجدلا لتق اذإ ممملكيسو « دهملا ىف ىسيع مہملك دق :لاق ةيآالا ىف ديز
 ضرألا ىف ثك مالسلا هيلع ىسيع نأ حيحصلا : تلق ه أ لہک ذئموی وھو

 ىف ميقلا نبا معزو اذه . حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج امك ةنس نيعبرأ هلوزن دعب
 فرعي ال ةنس نيثالثو ثالث نبا وهو عفر ىسيع نأ نم ركذي ام نآ داعم ا داز

 نإف «لاق امك وهو :هتريس ىف ىماشلا لاق .هيلإ ريصملا بجي لصتم رثآ هب
 نبا وهو عفر اغإ هنأ ثيداحألا ىف هب حرصملاو ىراصنلا نع ىوري امغنإ كلذ

 ىلع هب ادہشتسم بهاوملا حرش ىف ىناقرزلا هلقنو «ه أ ةنس نيرشعو ةئام

 غولب دعب هللا امهشعب اغنإ مالسلا ام هيلع ىيحيو ىسيع نأ نم هححص ام

 .لامكلا نس وه « نيعبرألا نس نأب كلذ ًاللعم .لسرلا رئاسك ةنس نيعبرأ
 دوجو ىفن فيك ميقلا نبا نم بجعلاو «لزعمب باوصلا نع هلک اذه : تلق

 لا ديعس نع راثآو «عوفرم ثیدح اهيف درو هنأ عم ةلأسملا ىف رثأ

 ىف ريثك نبا ظفاحلا لاق . نيعباتلا ءاملع نم مهريعو ديز نباو ملسأ نب ديزو

 عفر موي مالسلا هيلع ىسيع رمع ناك : ىرصبلا نسحلا لاق :هصن ام هخيرات
 درم ادرج اهنولخدي ةنجلا لهأ نأ : ثيدحلا ىفو «ةنس نيثالثو اعبرأ
 ٠ ىسيع داليم ىلع : رخآلا ثيدحلا ىفو « نيثالثو ثالث ءان: نل

 نب ديعس نع ديز نب ىلع نع ةملس نب دامح لاق اذكو فسوي نسحو
 نبا لاقو «ه أ ةنس نيثالثو ثالث نبا وهو ىسيع عفر :لاق هنأ « بيسملا
 حارجلا نب داور انث حلاص نب ناوفص انث مساقلا نب مشاه انثدح ايندلا ىبأ
 لاق : لاق كلام نب سنأ نع بائر نب نوره نع ىعازوألا انث ىنالقسعلا

 مدآ لوط ىلع ةنجلا ةنحلا لهأ لخدي» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

Ri 



 ثالث ىسيع داليم ىلعو فسوي نسح ىلع كلما عارذب اًعارذ نيتس
 یف مکاحلا هاور ام امأو .«نولحكم درم درج دمحم ناسل ىلعو ةنس نيئالثو

 نبا هللا دبع نب دمحم نع خيراتلا ىف ىوسفلا نايفس نب بوقعيو ردا

 لوقت تناك ةشئاع نأ هتثدح نيسحلا تنب ةمطاف همأ نأ نامثع نب ورمع

 نكي مل هنأ :اهربخأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةمطاف ىنتربخأ

E O ET E 

 الإ ىنارأ الف ءةنس ةئامو نيرشع شاع ميرم نب ىسيع نأ ىنربخأ ليربج
 یف ریثک نبا ظفاحلا لاق امک بیرغ ٹیدح وھف ‹ 'نیتس سار یلع اًبهاذ
 مل ىسيع نأ حيحصلا :لاق هنأ ركاسع نبا ظفاحلا نع لقنو .هخيرات
 نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نب نايفس هاور امو «ه أ رمعلا اذه غلبي
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 اض فص هس نحيا لئارسإ ب ف کم ترف نب یدیع ۵5 ملو

 مقرأ نب ديز نع ةيلحلا ىف ءاج امو «ريثك نبا ظفاحلا لاق امك عطقنم هنأل
 «هلبق ناك ىذلا ىبنلا شاع ام فصن شاع الإ اًيبن هللا ثسعب ام» :اعوفرم

 هدانسإ عبيدلا نبا لوقو «ريغصلا عماجلا حرش ىف ىوانملا لاق امك هاو هدانسإ
 لصأ ال «نيعبرألا دعب الإ ئىبن ىبن نم ام» ثيدحو - نسح ريغ - نسح

 اشا لاف تاتكلا نم ضصصقلا رس ريت نف ىرتمزلا ةر او
 ىف رجح نبا ظفاحلا لاق اذكو «هدجأ مل :هثيداحأ جيرخت ىف ىعليزلا

 : طسوألا ىف ىناربطلا لاق .هضراعي ام درو لب «ىعليزلا جيرختل هراصتخا

 )١( صوقنملا ريغ لماكلا عارذلا نع برعلا هب ىنكي كلملا عارذو - ماللا رسكب - كلملا .
 )  eا لارج رک ف هرو واتا ورلا حصأل ا
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 نع ريرج انث ديعس نب ةبيتق انث ىلجبلا روصنم نب رمع نب دمحم انثدح

 وهو الإ اين هللا ثعب ام :لاق سابع نبا نع هیبأ نع نایبظ یبآ نبا سوباق
 نوثدحملا هدمتعا ىذلا حيحصلاو «باش وهو الإ اًملع ملاع ىتوأ الو «باش

 هيلع لزنأ مالسلا هيلع ىسيع نأ امهريغو ريثك نباو ريرج نبإك نوخرؤمل او
 ثالث نبا وهو ءامسلا ىلإ عفر ىتح ثكمو «ةنس نيئالت نبا وهو یحولا
 ىف ىناتسرهشلا لاق .ءاملعلا روهمج اضيأ هدمتعا ىذلا وهو « ةنس نيئالثو

 ىف اًقاطنا هيلإ ىحوأ دقو «نوعبرأ مہیحو غالب ءايبتألا عيمجو : لحنلاو للملا

 رمشأ ةثالثو نينس ثالث هتوعد ةدم تناكو «نيثالثلا دنع اغالبإو ءدهملا

 .ه أ هيف مهريغو نويراوحلا فلتخا ءامسلا ىلإ عفر املف . مايآ ةثالثو

ree 
 ال ةنحلا ىف ةنس نيثالث ىنب نودري ريبك وأ ريغص نم ةنجلا لهآ نم تام

 ‹قبس ام فلاخي ثيدحلا اذهف «رانلا لهأ كلذكو ءادبأ اهيلع نوديزي
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 تردق اذإ برعلا نأ :وهو «حارفألا دالب ىلإ حاورألا ىداح ىف ميقلا نبا

 ىف امك «ريرحتلل فينلا نوركذي ةرات :نيقيرط مهل نإف فين هل ددعب
 :ميقلا نبا لاق .ثيدحلا اذه ىف امك هنوفذحي ةراتو «ةمدقتلا ثيداحألا

 .ه أ ممألا نم مهريغ باطحخو ہھمالک یف فورعم اذهو

 ةيالا ريسفت ىف هريغو ديز نبا نع هانلقن ام ضرتعي ادحأ لعل (ىناثلا)

 ىف ءاج اب ضرألا ىلإ هلوزن دعب الك نوكي اغنإ مالسلا هيلع ىسيع نأ نم
 ىلإ اًيثالثو اعبرأ غلب نم :ليقو «نيثالثلا زواج نم لهكلا نأ :ةغللا بتك

 نايح بأل طيحلملا رحبلا ىف ءاج اب هضارتعا ديؤي دقو « نيسمخو ىدحإ

 ا ا ف ل ا
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 لزني :ليقو ءةلاسرلاو ىحولاب مهملك .ءامسلا ىلإ هعفر لبق همالك : ليقف

 لاق امك هللا دبع ىنإ : مهل لوقيف .ةنس نيثالثو ثالث نبا المك ءامسلا نم

 هلاق الہک لاجدلا هلتق دنع لزنی هنأ ربخآ اکو لود ةدناف هدهو + دلا ف

 ا . هه دیز نبا

 ةيأالا تققحتو ءالہك سانلا ملك دق مالسلا هيلع ىسيع نوكي اذه ىلعو

 .نامزلا رخأ ضرألا ىلإ هلوزن ىلع ةلالد ايف نكي ملو « ةيركلا

 :مهلوق نم ذوخأم .ةنس نيعبرأ غلب نم ةقيقح لكلا نأ (باوجلاو)

 : ىشعألا لاق .هرون رهظو «هلوط مت اذإ تبنلا لهتكا

 ی ها ع و ن كوا ا فا

 ا ها وع لا ا ك او ا ا فا

 غلب اذإ ىتح ظ : یلاعت هللا لاق . هلقع هلامکو < ET فدا

 لهہکلا ريسفت دهاجم نع دروو «ةيآلا 4 ينعزوأ بر لاق ةنس نعبر غلبو دش

 ىوقي لہکلا نال :لاق نايح وبأ لاق امك ابلاغ مزاللاب ریسفت وهو «میلحلاب

 نيثالثلا نيب ام امأ .ه أ خراشلاك كلذ ىف نوكکي الف هتبرجتو هکاردإو هلقع

 ريغ نع القن ىسولآلا مالك ىف مدقت ام ليلدب .بابشلا.نس وهف . نيعبرألاو

 . اًضيأ هب ثيدحلا درو لب «هريغو صصخللا ىف هيلع صوصنملا وهو «دحاو

 سنا نع بائر نب نوره نع ىعازوألا قيرط نم دواد یبأ نب رکب وبأ یورو

 ةنجلا لهأ ثعبي» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق كلام نب

 بهذي مث «نيلحكم ادرم ادرج ةنس نيئالثو ثالث داليم ىف مدآ ةروص ىلع

E n SE ECS 

CC aS 
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 بتك ىف ءاج امك .ةنس نيثالث زواج نم ىلع لهكلا قلطي دق . معن

 لحخد هرمع نم نيثالثلا زواج اذإ صخشلا نأل .ىزاجم قالطإ هنكل ٠ ةخللا

 ىلإ لصاو «سانلا رامعأ ىف داتعملا بلاغلا بسحب وه مث .نيعبرألا دقع ىف

 « لسرملا زاجملا ليبس ىلع - رابتعالا اذهب الك هتيمست حصف - دقعلا ةياهن
 نأ زوجي لب « هتركذ ام نيعتي ال :(ليق نإف) .لوألا زاجم عونلا اذه ىمسيو

 كرتشملا ليبق نم نوكيو «نيعبرألا غلب نميف ةقيقح لكلا ظفل نوكي
 . ىظفللا

 ناك نإو - زوجتلاو لصألا فالخ كارتشالا نأ (اذه ىلع باوجلاف)

 ىعدا ىتح .مالكلا ىف الامعتسا رثكأ هنأل .هنم ىلوأ وهف - كلذ ىف هلثم

 نيب ظفللا راد اذإ :نويلوصألا لاق اذهلو «زاجم تاغللا بلغأ نأ س نبا

 .بلغأو معأ هنأل .زاجملا ىلغ هلمح حجارلاف اكر تشم وأ ازاجم نوکي نأ

 ىكبسلا نباو «ىهتنملا ىف بجاحلا نباو لوصحملا ىف ىزارلا مامإلا هيلع صن
 . قحلا وهو :لوحفلا داشرإ ىف ىناكوشلا لاق . مهريغو « عماوجلا عمج ىف

 نأ نيبتي اذمبو ٠« ةيلوصألاو ةيوغللا دعاوقلا ثيح نم نيعتملا وه هانكلس امف

 یحولاب مھملک هنآ ىلع «الہکو دھملا یف سانلا ملکیو» یلاعت هلوق لمح نم
 هل دبال زاجملاو ٠ ىزاجم ىنعم ىلع هلمح .ءامسلا ىلإ هعفر لبق ةلاسرلاو

 هركذ اب اهريسفت بجاولاف . ةيآلا ىف زاجملا اذه نيعت ةنيرق الو « ةنيرق نم
 مل ثيح ىسولآلا هراتخاو ءامهريغو ىلجبلا لضفلا نبا نيسحلاو ديز نبا

 هيلع ىسيع لوزن ىلع ةلاد ةيركلا ةيآلا نوكتو « مدقت امك هريغ ىلع جرعي

 نس لبق هل اوضرعت دوهيلا نأل . بلصلا نم هتاجنب اضيأ ةرشبمو «مالسلا

 ىضتقي كلذو «هللا دعو قيقحم نم دبالف .هايإ هغولبب هللا دعو دقو «ةلوهكلا

 . قيفوتلا هللابو ء«رهاظ وه امك نآلا ىح هنأ
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 لصق
 نبا ىسيع اي هللا لاق ذإط :ةدئاملا ةروس ىف ىلاعت هللا لوق (ةيناثلا ةيآلا)

 يف سالا ملكت سدقلا حورب كتديأ ذإ كتدلاو یلعو كيلع يتمعن ركذا ميرم
 ءاہیف مالکلا لثم اہیف مالکلاو ‹ ىلوألا ةيآلا لثم هذهو < 4 الھکو دهملا

 :هلوق بقع ىلحملا لالجملا ريسفت ةلمكت ىف ىطويسلا ظفاحلا لاق اذلو

 قبس امك ةلوهكلا لبق عفر هنأل . ةعاسلا لبق هلوزن ديفي :هصن ام «الهہكو

 . اًفنآ هانررق ام نارمع لآ یف لاقو « ھه أ نارمع لآ یف

 : نيتفيطل نيتتكن ىلع اهلبق ىتلاو ةيآلا هذه تلمتشا (هيبنت)

 لاق دقو « الهك سانلا ملكي مالسلا هيلع ىسيع نأب رابخإلا (ىلوألا)

 ىنعم وهو « ةلوهكلا نس ىلإ شيعيس هنآأب هللا نم دعو اذه نإ : نورسفلا

 ' « تملع اميف هيلع اوجرعي مل رخآ ىنعم - اذه عم - ةيآلا ىف نكل . حيحص

 ' سانلا نإف . دوهعملا داتعملا فالخ ىلع ىتأي الهك همالك نأ ىلإ ةراشإلا وهو

 بيجعلا نكلو « بجعلا ىلإ وعدي. ام كلذ ىف سيل . اًنابشو الوهك نوملكتي
 9 قع ی لا ا قرا ق غ ی ا

keV. EA NEO O ERE 
 ةرات ةراشبلا قيرطب هباتك نم نيتيآ ىف هب هللا هوني نأ هتبارقل قحتسا بيرغ رمأ

 ٠ وهو « ةبارغ هنع لقي ال رمأب نيتيآلا اتلك ىف هلباق اذلو « ىرحخأ ةرات نانتمالاو

 دمحأ راشأ اذه ىلإو « نيتميظع نيتزجعم ىلع كلذب اتلمتشاف . دهملا ىف همالك
 هذهف ‹ دهملا ىف سانلا ميلكت : نيتيآ ىسيعل هللا ركذ : هلوقب بلعث ىيحي نب

 ةنس نيثالث نبا الهك ةعاسلا بارتقا دنع ضرألا ىلإ هلوزن ىرخألاو « ةزجعم

 نيثالث نبا هلوقو . هأ ةيناثلا ةيآلا هذهف . ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ ملكي

 .ةنس نيثالثو ثالث نبا عفر ىسيع نأل . نيعبرأ هلوق نع ناسل قبس هلعل :ةنس
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 ملو «سانلا ملكيو» : ىلاعت لاق ثيح سانلاب ريبعتلا (ةيناثلا ةتكنلا)

 هنأ لوسر لك ىف دوهعملا وه امك « هموق وأ ‹ ليئارسإ ىنب ملكيو : لقي
 ىسيع مهملكي نيذلا نأ ىلإ ةراشإلل « ةصاخ مهيلإ لسرأ نيذلا هموق ملكي

 أرقاو « نامزلا رخآ مهيلع لزني نمم مهريغو مه لب « بسحف هموق اوسيل
 : مالسلا هيلع ىسيعب ةراشبلا نأش ىف نارمع لآ ةروس ىف ىلاعت هلوق

 مل هنأل طقف هموقب هتلاسر صحخ فيك رظناو ‹ ( ليئارسإ ينب ىلإ الوسرو إل
 دهملا ىف سانلا ملكيو» : ىلاعت هلوقب هلباق مث « مهريغ ىلإ السرم نكي

 ةراشبلا قايس ىف امهنأ عم « مومعلاو صوصخلا ىف افلاخت امهنيب دجت «الهكو

 ةتكنلل الإ - ملعأ هللاو - فلاختلا اذه امف . مالسلا هيلع ىسيعب هيونتلاو

 سيل هتلوهكو هتلوفط ىتلاح ىف همالك نأ ىلإ ةراشإللو « اهانيدبأ ىتلا

 باتكلا رارسأ .نم هنإف هظفحاو اديج اذه لمأتف . الوسر هنوك فصوب

 . اريثك ادمح هلل دمحلاف . ىلع هب هللا حتف امم وهو «ميركلا

 لصف
 اإ باكا لهآ نتو هالا نرس ىف ىلا كلا لر ا 5

 نم نإو : ةيآلا ىنعم . ( اديه مهْيلع هوكي ةمايقلا موو هتم لبق هب نمو
 هيلع ىسيعب ىأ - هب نتمؤيل الإ باتكلا لهأ نم دحأ نم ام ىأ . باتكلا لهأ

 .اهيلإ ايعاد .ةيدمحملا ةعيرشلا هذهب امكاح نامزلا رخآ هلوزن دنع كلذو - مالسلا

 ريصتو « هلوسرو هللا دبع هنأ هب نمآ الإ كاذ ذإ ىنارصن الو یدوهی یقبی الف

 ىلع ىأ - مهيلع نوكي ةمايقلا مويو « مالسإلا ةلم : ىه ةدخاو ةلم اهلك للملا

 . هيلع یرتفاو « هبذکو « مهنم هب رفك نم ىلع دهشي « اديهش - دوهيلا

 هيلإ ناعجارو ‹ مالسلا هيلع ىسيع ىلع نادئاع هتوم یفو « هب یف ناریمضلاف
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 سابع نباو ةريره ىبأ ريسفت وه ةيآلا ىف هانركذ ىذلا ريسفتلا اذهو . نيبت امك

 . مهريغو نسحلاو كلام ىبأو ديز نباو ةداتقو

 ملسمو ىراخبلا ىحيحص ىف هنع تبث دقف (ةريره ىبأ ريسفت امأ)

 . هتداعإ ىلإ ةجاح الف « لوزنلا ثيداحأ لوأ ىف هديناسأب هاندروأو ءامهريغو

A ىايرفلا اور (سابع ee 

 یب ر ريرج 2 یورو ا هححصو <« ا هيلع یسیع چور : لاق

 باتكلا لهأ نم نإو إل : هلوق یف سابع نبا نع حیحص اهضعب قرط نم متاح

 ًاضيأ هنع ریرج نبا یورو . یسیع توم لبق : لاق . ( هتوم لبق هب ننمؤيل الإ

 ىسيع ثعيي نيح باتكلا لهآ نم سانأ كرديس هنأ ىنعي : لاق اهسفن ةيألا ىف

 هب نونمؤیف .

 هب نمل الإ باكا لَهَا نم نو هنع ریرج نبا ءاورف (ةداتق ریسفت اماو)
 وو اک ا اا نا ع ترم لک ل

 . هوحن رخآ قيرط نم

 لها نم ناو : هلوق یف هنع ریرج نبا هاورف (دیز اا

 2 ا لاق . 4 هتوم لبق هب ننمؤيل الإ باتكلا

 . هب نمآ الإ ضرألا یف یدوهی

 ننمۇيل الإ : هلوق ىف هنع اًضيأ ريرج نبا هاورف (كلام ىبأ ريسفت امأو)

 لها نم حا ىقبي ال : میرم نب یسیع لوزن دنع كلذ لاق . ( هتوم لبق هب
 . هب ننمؤيل الإ باتكلا
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 ETE انثدح : متاح ىبأ نبا لاقف (نسحلا ريسفت امأو)

 لوق ديعس ابآ اي : نسحلل لاق الجر تعمس : لاق ريشب نب ةيريوج انث ىقحاللا

 توم لبق : لاق . «هتوم لبق هب ننمؤيل الإ باتكلا لهأ نم نإ» : لجو زع هللا

 ربلا هب نمؤي اًَماقم ةمايقلا موي لبق هثعابوهو ىسيع هيلإ عفر هللا نإ . ىسيع

 ىذلا نيعتملا وه اذهو <« ةددعتم قرط نم هوحن هنع ريرج نبا ىورو « رجاقلاو

 ةريره ىبآ لوق هنآ (اهدحأ) : روم هيلع لیلدلاو « هاوس حصي الو هریغ زوجي ال

 امهتقيلسب هدصاقم افرعو « ليزنتلا ادهاش ناليلج نايباحص امهو سابع نباو

 ىتلا ةرتاوحملا ثيداحألل قفاوم هنأ (اهيناث) . لوسرلا نع امهيقلتبو ةيبرعلا

 للملا ريصتو «هلوزن دعب «هب نونمؤي نييباتكلا عيمج نآأو «ىسيع لوزنب تحرص

 هديب ىسفن ىذلاو» ثيدح ىور اذإ ةريره وبأ ناك اذهلو «ةدحاو ةلم اهلك

 عضيو ريزنخلا لتقيو بيلصلا رسكيف الدع امكح ميرم نبا مكيف لزني نآ نكشويل
 . «نيلاعلا بر هلل ةدحاو ةدجسلا نوكتو دحأ هلبقي ال ىتح لالا ضيفيو ةيزجل ا

 4 هتوم لبق هب نمو الإ باقكلا لَهَا نم نإو » متش نإ اوأرقاو : ةبقع لوقي
 . ناقفاوتم ناقباطتم امهف اهنم دارملا نيعيو ةيالا رسفي ثيدحلا نأ ىلإ ةراشإلل

 . مالسلا هيلع ىسيع وه ةيآلا هذه لبق تايآلا ىف هنع ثدحتملا نأ (اهثلاث)

 ريغب ءايبنألا مهلتقو هللا تايآب مهرقكو مهام مهضقت امف : ىلاعت هلوق ارق
 TE < سر اع اا لع ید رک اًقوسم مالكلا دجت . تایآلا  قح

 هبجوت اب المعو « قايسلا ةلالدب اذخأ « هيلإ ةعجار اهلك رئامضلا نوكت نأ

 الإ اذه نع لودعلا زوجي الو ‹ ميظعلا نآرقلا اهب لزن ىتلا ةيبرعلا ةغللا دعاوق

 .٠ ٤ ةتبلا انه لودعلل ىضتقم الو ‹ كلذ ىضتقي ضتقل

 هيلع ىسيع ريغ ىلع هتوم ىف وأ هب ىف ريمضلا ديعأ ول هنأ (اهعبار)
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 ىفو « رخألا ريمضلا عجرم ريغ نيريمضلا دحأ عجرم نوكي نأ بجول «مالسلا

 ولام فالخب <« هيلع لدت ظفللا ىف ةنيرق نوكت نأ ريغ نم رئامضلل تيتشت كلذ

 ی و ا

E a OE EO N) 

 لبق نياع اذإ كلذو - ىباتكلا توم لبق ىسيعب ىأ - هب ننمّؤيل الإ باتكلا لهأ

E EO TE RE TEST 

 اهب كرحي ىتح هسفن جرخت ال : لاق . هقنع برضف لجر هأتأ نإف : ةمركع

 او ی ا ےس ها را نا ا ت و نر وو ل

 ةمركعو دهاجم نع ءاجو « هب نمؤي ىتح هحور جرخت الو « ءارهلا ىف
 اه فاك ن نأ د ناو دوت و رش ناور لاجل

 نامؤي نم < نونلا مضب - ( مهتم لبق هب نتمؤيل الإ باتكلا لأ نم نإوإ
 عمج اغإو « ىباتكلا ىلغ ريمضلا دوع نيعت ىهو « مهتوم ىف عمجلا ريمضو

 عمجلا ىنعم ىف ةيآلا ىف ردقملا ادحأ نأ رابتعاب ريمضلا .

 ‹ هريغو ةريره ىبأ نع حصو سابع نبا نع ضافتسا ىذلا نأ و

 امهنم لوألا حجرتيف هنع نيلوقلا ةحض انضرف ولو < ىناثلا.نود لوألا لوقلا وه

a O Ce 
 ا ا ا ا ا د هاا

 نباو « ىناعمسلا. نباو « ىريشقلا رصن وبأو « نيمرحلا مامإ هححص ام ىلع

 «كلام بهذم وهو « ةذاشلا ةءارقلاب جاجتحالا زاوج مدع نم مهريغو «بجاحلا

 ىلع ىعاودلا رفوتت اميف اداحآ تلقن اهنأل « ىعفاشلا بهذم هنإ : ىوونلا لاقو
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 ارشك نإف . دوعسم نبا ةءارقك . اهبحاصل ابهذم نوكت دق اهنألو « ارتاوت هلقن

 هححص ام ىلع ءانب اهب جاجتحالا انزوج ولو « هداهتجا بسحب تاريسفت اهنم

 ءاهنم ىوقأ وه ام دجوي ال ثيح كلذف « داحألا ىرجم اهئارجإ نم ىكبسلا نبا

 نع مدقت امك « ةيآلا نم دارملا نيع ىذلا رتاوتملا ثيدحلا دجو عضوملا اذه ىفو

 ىف ريثك نبا ظفاحلا لاق . اعامجإ داحألا ىلع مدقم رتاوتملاو « هريغو ةريره ىبأ

 ةحصلاب لاوقألا هذه ىلوأو : ريرج نبا لاق : هصن ام ةيآلا هذه ىلع مالكلا

 دوصقملا هنأل . حيحصلا وه ريرج نبا هلاق ىذلا اذه نأ كش الو < لوألا لوقلا

 « مالسلا هيلع ىسيع لتق نم دوهيلا هتعدا ام نالطب ريرقت ىف ىآلا قايس نم

 هنأ ىلاعت هللا ربخأف . كلذ ةلهجلا ىراصنلا نم مهل ملس نم ميلستو « هبلصو

 هنإ مث « كلذ نونيبتي ال مهو هبشلا اولتقف مهل هبش امنإو « كلذك رمألا نكي مل

 هيلع تلدامك . ةمايقلا موي لبق لزنيس هنأو « ىح قاب هنأو « هيلإ هعفر

 رسكيو ةلالضلا حيسم لتقيف . هللا ءاش نإ ابيرق اهدرونس ىتلا ةرتاوتملا ثيداحألا

 لب نايدألا لهأ نم دحأ نم اهلبقي ال ىنعي « ةيزجلا عضيو ريزنخلا لتقيو بيلصلا
 لهأ عيمج هب نمؤي هنأ ةيركلا ةيآلا هذه تربخأف فيسلا وأ مالسإلا الإ لبقي ال

 نم نإو» : لاق اذهلو « مهنم دحاو هب قيدصتلا نع فلختي الو « ذئنيح باتكلا

 - دوهيلا معز ىذلا ىسيع توم لبق ىأ «هتوم لبق هب ننمؤيل الإ باتكلا لهأ

 -اديهش مهيلع نوكي ةمايقلا مويو « بلصو لتق هنأ - ىراصنلا نم مهقفاو نمو

 - ضرألا ىلإ هلوزن دعبو «ءامسلا ىلإ هعفر لبق مهنم اهدهاش ىتلا مهلامعأب ىآ

 وأ ىسيعب نمؤي ىتح تومي ال یباتک لک نأ ینعملا نأب ةيآلا هذه رسف نم امأ
 اخاه خا عقاولا وه اذهف مالسلاو ةالصلا امهيلع دمحم

 دق ناک اذ هل اًعفان اًنامِإ نوکی ال نکلو « هب نمؤیف « هب الهاج ناک ام هل یلجني

 ا ا لرو ولا نه لر ف ىا لف اك للا دما

 وش



 لاتو « «نآلا تبت ىنإ لاق توملل مهدحأ رضح اذإ ىتح تائيسلا نولمعي

 رآ هنم مزلي ال نکل . نيتيآلا «هدحو هللاب انمآ اولاق انسأب اوأر املف» :ىلاحعت

 ءاقبو ىسيع دوجو ريرقت نم هانركذ ام اهب دارملا لب . اذه ةيألا هذهب دارملا نوكي

 ءالؤه بذكيل « ةمايقلا موي لبق ضرألا ىلإ لزنيس هنأو « ءامسلا ىف هتايح

 نسحلا لوق لقن نأ دعب اًضيأ لاقو « همالك هأ ىراصنلاو دوهيلا نم ءالؤهو

 نب نمحرلا دبعو ةداتق لاق اذكو : هظفل ام ابيرق مدقت اميف هدانسإب هانركذ ىذلا

 عطاقلا ليلدلاب دعب هنيبنس امك قحلا وه لوقلا اذهو « دحاو ريغو ملسأ نب دیز

 هيلع ىسيع لوزن ىف ةرتاوتملا ثيداحألا عطاقلا ليلدلاب ىنعيو . هآ للا ءا نإ

 :هصن ام طيحملا رحبلا ىف نايح وبأ ةمالعلا مامإلا لاقو «حضاو وه امك «مالسلا

 «مالكلا قايسوهو « ىسيع ىلع نادئاع هتوم ىفو هب ىف نيریمضلا نأ رهاظلاو
 ءامسلا نم لزني هنأ ىور هلوزن نامز ىف نونوكي نيذلا باتكلا لهأ نم : ىنعملاو
 ةلملا نوكت ىتح هب نمؤي الإ باتكلا لهأ نم دحأ ىقبي الف .نامزلا رحخا ىف

 اور ها كلام او ناو اع نا ل ا ا ج ا

 كلذ رها رغ ىع لغ هرم ى رييضلا دوغ نإ + ىسولالا ةماعلا لر
 رحلاو ةيبرحلا ةغللا ىف مامإ تيدحلاو ريسفتلا ىف ةمدقت عم ت ناخ ابآ نأ
 وهف . هنم یحنآ نآرقلا ریسفت ىلع ملکت نمیف ملعی ال لب . عزانم ريغ تاارقلاو

 هتضتقا ام رهظتسا اغنإ « مالسلا هيلع ىسيع ىلع نيريمضلا دوع رهظتسا نيح

 ٠ ديلاقلاب هيلإ تقلأ ىتح هريغ ىلع اهيف زرب ىتلا ةيبرعلا ةخللا دعاوق
 (مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىلع هب ىف ريمضلا دوع ىعدا نم امأو)

 ميقي نأ عيطتسي ال اب ىتأو ىوعدلا ىف برغأ دقف ةمركع نع لوقنم وهو
 نم اذه هلوق ىلع مزلي ام كردأو اليلق لئاقلا اذه لمأت ول لب « اليلد هيلع
 نبا لاق دقو هنالطبب افرتعم همالک نع لدعل « نآرقلا اهنع هزنتي ىتلا ةكاكرلا
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 ‹ هتوم لبق هب ننمؤیل : هلوقب ینع لاق یذلا امأو :هصن ام هلاطبإ یف ریرج

 هل هجو ال اممف ىباتکلا توم لبق ملسو هيلع هللا یلص دمحمب ننمؤیل

 كلذ لبق ىتلا تايآلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص دمحمل رجي مل هنأل «موهفم

 اغنإو ‹ هركذ نم اهنآ ىلإ هب ننمؤيل هلوق ىف ىتلا ءاهلا فرص زوجيف « ركذ

 فرص زئاج ریخف « دوهیلاو همأو یسیع رکذ قايس یف « هب ننمؤيل : هلوق

 ةلالد نم اهل ميلستلا بجي ةجحب الإ هريغ ىلإ هقايس ىف وه امع مالكلا
 رذعتت الف ىواعدلا امأف . ةجح هب موقت لوسرلا نع ربخ وأ ٠ ليزنتلا رهاظ

 . دحأ ىلع

 ىلع هتوم ىف ريمضلا دوع لامتحا نأ ةلدألا نم هاندروأ اع نيبت هيبت

 تالامتحالاو ‹« لطاب ىسيع ريغ ىلع هب یف هدوع لامتحاو « فيعض یباتکلا

 ةيركلا ةيآلا نوكتف كاسمتسالل ىوقت الو « ةيجحلل ضهنت ال ةلطابلاو ةفيعضلا

 ابو « ةرات هسفنب اصن نوكي ظفللاو « ركذ ام ةنوعمب هلوزنو ىسيع ةايح ىف اصن

 هتيصوصن ىف رثؤي ظفللا ىف لامتحا لك سيلو ىرخأ ةرات نئارقلا نم هيلإ مضني

 . لوصألا ملع دعاوق اومكحي مل نمم ريثك مهوتي امك

 لصف
 ىسيع ىلع مالكلا ىف فرخزلا ةروس ىف ىلاعت هللا لوق (ةعبارلا ةيالا)

 ةعاسلل ملعل ىسيع نإو ىأ . ( اهب نرتمت الف ةعاسلل ملعَل هنو ل: مالسلا هيلع

 لاق . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهرسف اذهب « اهيف نكشت الف هلوزنب ملعت

 . ةعاسلا مالعأ نم ميرم نب ىسيع لوزن ناب نایبلا رکذ : هحیحص یف نابح نبا
 انث ملسم نب ديلولا انث رامع نبا ماشه انثدح ليلخلا نب نسحلا نب دمحم انربخأ

 ءارفع نبا ىلوم ىيحي ىبأ نع نيزر ىبأ نع مصاع نع نمحرلا دبع نب نايبش
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 ملعل هنإو» : E ا نف

 حيحص دانسإ اذه . ةمايقلا موي لبق نم ميرم نب ىسيع لوزن لاق «ةعاسلل

 ىبآو سابع نبا نع ءاجو . نيروهشملا ءارقلا ةمئأ نم مصاعو تاقث مهلك هلاجر

 ءاج ام لثم مهريغو ديز نباو كاحضلاو ىدسلاو ةداتقو دهاجمو نسحلاو كلام

 ريرج نبا ريسفت ىف ةيورم مهراثآو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىلص ىبنلا نع

 لبق ىسيع لوزن ةيآلاب دارملا نأب حرصت اهلك « ةددعتم قرطو « ةفلتخم ديناسأب

 ليلدلاو « هريغ ةيآلا ىف زوجي ال ىذلا نيعتملا وه ريسفتلا اذهو « ةعاسلا مایق

 امك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع حص ىذلا هنأ (اهدحأ) : رومأ هيلع

 ملو : 0

TTكل هوبرض ام وه ما ريخ  

 ينب الغم هاتلعجو هيلع اتمعنأ دبع الإ وه نإ × نومصخ موق مه لب الدج الإ

 الف ةعاَسلَل معن هنو « نوفلخي ضرألا يف ةكئالَم مكنم العجل ءاشن ولو # ليئارسإ

 E ET . 4 ميقتسم طارص اذه نوعبتاو اهب ترمن

 نع ربخ وأ « ليزنتلا رهاظ ةلالد نم اهل ميلستلا بجي ةجحب الإ هريغ ىلإ هقايس
 ريمضلا ديعأ ول هنأ (اهثلاث) . قبس اميف ريرج نبا لاق امك .ةجح هب موقت لوسرلا

 باتكلا ةغالب اهنع هزنتت ظفللا ىف ةكر كلذ بجوأل ليق امك ىسيع ريغ ىلع

 ريمض نأ ريبج نباو ةداتقو نسحلا نعو :هصن ام (ىسولآلا ةمالعلا لاق) . ميكحلا

 مل هنأب فعضو .اضيأ ةغلابم ملعلا نيع هلعجف ةعاسلاب مالعإلا هيف نأل نآرقلل هنإ

 ىبنلا ىلع دوعي :ةقرف تلاقو «قايسلا كلذ ةبسانم مدع عم انه ركذ نآرقلل رجي

 ام دعبلا نم هيفو «نيتامك ةعاسلاو انأ تثعب» :لاق دقف ملسو هلآو هيلع هللا یلص

 هلآو هيلع هللا ىلص هل ءوه نإ :ريمضو «وه مأ :ريمض نولعجي ءالؤه نأكو هيف

 :هصن ام (لاوقألا صيحق ءانثأ اًضيأ لاقو) .ه أ ىرت امك وهو «اًضيأ ملسو
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 مأ» : ىلاعت هلوق ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انيبن ىلإ ريمضلا عوجر كلذكو

 زوجي ال ىأ - «دبع الإ وه نإ» هلوق ىف مالسلا هيلع ىسيع ىلإ هعوجر عم «وه
 لبقي داكي الو « هنع زجعملا باتكلا ناصي نأ بجي ام مظنلا كف نم هيفو - اضيأ

 نع ةياورلا لعلو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيلإ ىناثلا ريمضلا عوجرب لوقلا

 نبا نع حص ىذلا نإف ‹ ىسولآلا ىجرت ققحت دق :تلق . ه أ ةتباث ريغ ربحلا

 ملو مالسلا هيلع ىسيع ىلع . هنإو . وه نإو . وه مأ ىف رئامضلا ةداعإ سابع
 ىف ريمضلا نأ : طق لقي مل ةداتق نأ امك .تباث دانسإب اذه فالخ هنع تأي

 امهريغو ريرج نباو قازرلا دبع هاور امك هريغ نع هاكح اغنإو « نآرقلل .هنإو

 .ةلفغو وهس هب نيلئاقلا عم هركذف

 وبأ ةمالعلا مامإلا لاق «هيلإ انبهذ ام دييأت ىف نيرسفملا صوصن كيلإو

 ىلع دوعي ةعاسلل ملعل هنإو :ىف ريمضلا نأ رهاظلاو :هصن ام رحبلا ىف نایح
 ةداتقو دهاجمو سابع نبا لاقو « هيلع ةدئاع اهنأ رهاظلا ذإ مالسلا هيلع ىسيع

 ىلع لدي ةعاسلل ملعل هجورحخ نإو ىأ :ديز نباو كاحضلاو ىدسلاو نسخلاو

 رخآ ىف ءامسلا نم هلوزن وهو ءاهطارشأ نم طرش هجورخ ذإ اممايق برق

 ىف ىزارلا مامإلاو « فاشكلا ىف ىیرشخمزلا جرد اذه ىلعو «ه أ نامزلا

 O لا لآ يفر كلا لا

 ملعل هنإو» یلاعتو هناحبس هلوق :هصن ام رک نبا ظفاحلا لاقو . مهريغو

 ةالصلا هيلع ىسيع هب ثعب ام كلذ نم دارملا نأ قحسإ نبا ريسفت هت مدقت «ةعاسلل

 ىفو « ماقسألا نم كلذ ريغو صربألاو همكألا ءاربإو ىتوملا ءايحإ نم مالسلاو

 ريمضلا نأ ريبج نب ديعسو ىرصبلا نسحلا نع ةداتق هاكح ام هنم دعبأو رظن اذه

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ىلع دئاع هنأ حيحصلا لب نآرقلا ىلع دئاع هنإو ىف
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 كرابت لاق امك « ةمايقلا موي لبق هلوزن كلذب دارملا مث «هركذ ىف قايسلا نإف

 هيلع یسیع توم لبق یا ( هتوم لبق هب ننمؤی الإ باتکلا ٍلهأ نم ٍنإو ظ : یلاعتو
 :ءارقلا ىنعملا اذه ديؤيو  اديهش مهيلع نوكي ةمايقلا مويو ظ < مالسلاو ةالصلا
 ملعل هنإو : دهاجم لاق . ةعاسلا عوقو ىلع ليلدو ةرامأ ىأ «ملعل هنإو» ىرخألا

 ىور اذكهو «ةمايقلا موي لبق مالسلاو ةالصلا هيلع ميرم نب ىسيع جورخ ةعاسلل

 ةداتقو نسحلاو ةمركعو كلام ىبأو ةيلاعلا ىبأو سابع نباو ةريره ىبأ نع

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيداحّألا ترتاوت دقو ٠ «مهريغو كاحضلاو

 ‹ ه أ اًطسقم ًامكحو ًالداع اًمامإ ةمايقلا موي لبق ىسيع لوزنب ربخأ هنأ ملسو

 هنأ ىأ .ةعاسلل ملعل - ىسيع ىأ - هنإو :ىناعملا حور ىف ىسولألا ةمالعلا لاقو

 ةحص ىلع ليلد ىتوملا هئايحإب وأ بأ ريغب هثودحب وأ اهطارشأ نم طرش هلوزنب

 رابتعاب ىفاضإ رصحلاو «ةعاسلا ىف ةعقاولا ةرفكلا هركني ام مظعم وه ىذلا ثعبلا

 اًنيش ركذو مالسلا هيلع هلوزنب رابخألا تقطن دقو :لاق مث «تامالعلا مظعأ هنأ

 ةيركلا ةيآلا نأ عقاولاو « هب أدب ىذلا, لوألا لامتحالا نيعت ىلإ كلذب راشاأف اهتم

 انه اهل رثأ الف - لصألا بسحب ةزئاج تناك نإو - تالامتحالا كلتو هيف صن

 دقو « ابيرق هيلع انهبن امك ظفللا ةيصوصن ىف رثؤي لامتحا لك سيل ذإ ٠ الصأ
 هيلإ تمضنا اذإ نيقيلا ديفي ىظفللا ليلدلا نأ لوصحملا ىف ىزارلا مامإإلا راتحخا

 وققحم هححصو «قحلا وهاذهو :ىكبسلا جاتلا لاق . رتاوت وأ ةدهاشم نم ةنيرق

 نم ىسيع لوزن نأب ةقطانلا ةرتاوعملا ثيداحألا تيأر اذإ تنأو .اضيأ نييلوصألا

 هنإو» :ىلاعت هلوق نم دارملا وه ىنعملا اذه نأ نيقيلا ملع تملع ةعاسلا طارشأ

 هللا ىلص هللا لوسر اهصوصخب ةيآلا هذه ىف هنيع دقو اميس ال «ةعاسلل ملعل

 دقو ؟عطاقلا ليلدلا اذه دوجو عم نونظم لامتحال رثآ ىاف ملسو هلاآو هيلع

 اهنإ :لاقو ةيآلا هذهب . هيلع درن ىذلا ايتفلا بحاص ىلع جتحا ايرهزآ نأ ىنغلب
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 «رهزألا ىف ريبك بصنم هل نمم نيرضاحلا ضعب كلذ عنمف ٠ عوضوملا ىف صن

 كلذ له هيف لامتحالا ىقبي ىسيع ىلإ ريمضلا دوع ضرف ىلع هنأب هعنم دنسأو

 ؟ىتوملا هؤايحإ ثيح نم وأ ؟بأ ريغب هتدالو ثيح نم وأ ؟هلوزن ثیح نم

 «عناملاو لدتسملا نم ةديدش ةلفغ هذهو ءاباوج رحي ملو ىرهزألا كلذ عطقناف

 ال ىذلا فيرشلا ثيدحلا ملع نع دعبلاو ‹لوصألا دعاوق ماكحإ مدع اهأشنم

 اذإ ىرعش تيلو «هنودب اًطاع ىمسي نأ صخشلا قحتسي ال لب «هنع ملاعلل ىنغ

 مالسإلا E ‹ نومهوتي امك ظفللا ةيصوصن عني لامتحا لك ناك

 (ةاكرلا اوتآو ةالّصلا اوميقأوط : ىلاعت هلوق وحن ىف بوجولاب ا
 مهم دحاو لك اودلجاف ينازلاو ةينازلا» .(امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاوإل

 ديفتسا امغنإو اهتاذ دح ىف بوجولا ريغ لمتحت رماوألا هذه نأ عم 4ةدلج ةئام

 لوزن ىلع ةلادلا تايآلا نكتلف ءاهنع ةجراخ نئارق نم اهيف بوجولاب عطقلا

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو «كلذك اهنومضمب عطقلا ىف ىسيع

 لصف
 لوزن ىلع ةلادلا راثآلا نم نيعباتلاو ةباحصلا نع درو ام ضعب ركذ ىف

 اهضعب مدقت ةريثك راثآ سابع نباو ةريره ىبأ نع ءاج .مالسلا هيلع ىسيع

 E E حرخأو « اراصتخا اهيقاب انكرتو «ىتأيو

 لتقيف «ةمحشلا بوذت امك باذ لاجدلا هار اذإف ميرم نب ىسيع لزني :لاق

 هلسملل - هللا دبع اي :لوقيل رجحلا نأ ىتح نولتقيف دوهيلا هنع قرفيو ءلاجدلا
 حيسملا نإ :لاق دوعسم نبا نع ركاسع نبا جرخأو «هلتقاف لاعتف ىدوهي اذه -
 - ليفطلا ىبأ نع هححصو مكاجلا جرخأو «ةمايقلا موي لبق جراخ ميرم نبا

 ديسأ نب ةفيذح انيتأف « لاجدلا حرخ دق : ليقف ةفوكلاب تنك :لاق - ىباحص
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 « غابص ةبذك اهنأ :ىدونف «تسلجف سلجا :لاقف جرخ دق لاجدلا اذه : تلقف

  حرخي هنكلو « فزخ اب نايبصلا هتمرل مكنامز جرخ ول لاجدلا نإ :ةفيدح لاقف

 ‹لهنم لك دريف « نيب تاذ ءوسو « نيدلا نم ةفحخو «سانلا نم صقن ىف
 ا .ةنيدملا ىتأي ىتح « شبكلا ةورف ىط ضرألا هل ىوطتو

 ىذلا مهل لوقيف نيملسملا نم ةباصع رصاحيف ءءايليإ لبج مث .اهلخاد عنو
 .مكل حتفي وأ هللاب اوقحلت ىتح «هولتاقت نأ ةيغاطلا اذهب نورظتنت ام :مهيلع

 لتقيف « ميرم نب ىسيع معمو نوحبصيف . اوحبصأ اذإ هولتاقي نأ نورمتأيف
 دمحم نع كاحضلا نب نامثع قيرط نم ىذمرتلا ىورو «هباحصأ مزہيو لاجدلا

 ةفص ةاروتلا ىف بوتكم :لاق هدج نع هيبأ نع مالس نب هللا دبع نب فسوي نبا
 . لاق هعم نفدي مالسلا امميلع ميرم نب ىسيعو «ملسو هلاو هيلع هللا ىلص دمحم

 «بيرغ نسح ثيدح :ىذمرتلا لاق «ربق عضوم تيبلا نم ىقب دقو :دودوم وبأ
 هللا لوسر عم ميرم نب ىسيع نفدي : ظفلب ًاضيأ قيرطلا اذه نم ىناربطلا هاورو

 ٠ هيف :ىمثيهلا ظفاحلا لاق .اًعبار هربق نوكيف «هيبحاصو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 ىف اذه ىزملا ركذ دقو «دواد وبأ هفعضو «نابح نبا هقثو «كاحصضلا نب نامثع

 : تلق .ه أ فارطألا ىف هدجأ ملو :نسح لاقو < ىذمرتلا يلإ هازعو هتمجرت

 ىبنلا لضف .باوبأ.ىفو « بقانملا باوبأ لئاوأآ يف ىذمرتلا ننس ىف دوجوم وه

 وه دواد وبأ هفعض ىذلا كاحضلا نب نامثعو.«ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 بيذهت نم ملعي امك دنسلا اذه ىف روكذملا كاحضلا. نب نامثع ريغ وهو «ىمازحلا

 دمحم نع بشوح نب رهش نع رذنملا نباو « ديمح نب دبع جرخأو «بيذهتلا
 هب ننمؤيل الإ باتكلا لهأ نم نإو» :ىلاعت هلوق ىف .-. ةيفنحلا نبا وه - ىلع نب

 ههجو نوبرضي ةكئالملا هتتأ الإ دحأ باتكلا لهآ نم سيل :لاق . «هتوم لبق

 هللا ىلع تبذک .هتملکو هللا حور یسیع نإ .هللا ودع اي : هل لاقي مث «هربدو
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 نأ لبق لزان وهو « ءامسلا ىلإ عفر هنأو « تي مل ىسيع نإ .هللا هنأ تمعزو

 نع رذنملا نبا جرخأو .هب نمآ الإ ىنارصن الو «ىدوہی یقبی الف .ةعاسلا موقت
 الإ اهتأرق ام هللا باتك نم ةيآ رهش اي :جاجحلا ىل لاق :لاق بشوح نب رهش

 هب ننمؤيل الإ باتكلا لهأ نم نإو» : هللا لاق « ءىش اهنم ىسفن ىف ضرتعا

 .اًئيش نولوقي مهعمسأ الو مهقانعأ برضأف ىراسألاب ىتوأ ىنإو «هتوم لبق

 هتبرض هحور تجرح اذإ ىنارصنلا نإ امهجو ريغ ىلع كيلإ تعفر : تلقف

 وأ هللا هنأ. تمعز ىذلا حيسملا نإ ثيبحخ ىأ :اولاقو «هربد نمو هلبق نم ةكئالملا

 ‹ ناعإ هعفني ال نيح هب نمّؤيف «هتملكو هحورو هللا دبع :ةئالث ثلاث وأ هللا نبا

 ىأ ؛:اولاقو ‹ هربد نمو هلبق نم ةكئالملا هتبرض هسفن تجرخ اذإ ىدوهيلا نإو

 هعفني ال نيح هب نمؤيف هحورو هللا دبع هتلتق كنأ تمعز ىذلا حيسملا نإ ثيبخ

 :لاقف . مهاتوم هب تنمآ امك مهؤايحأ هب تنمآ یسیع لوزن دنع ناک اذإف .ناعإ

 لاق .اهندعم نم اهتذخأ دقل :لاق . ىلع نب دمحم نم :تلقف ؟اهتذخأ نيأ نم

E E O 

 .آاديدش اًضغب مهنع هللا ىضر هدالوأو ايلع ضغبي ناك جاجحلا نأل « ىلع

 نافارا ناهار هلا ماا شا ك نع قلا باک محن جرا

 راتوأ اولكأي ىتح ديدش عوج مهبيصيف سدقملا تيبب نينمؤملا لاجدلا رصاحي : لاق

 نإ :نولوقيف «سلغلا ىف اًتوص اوعمس ذإ كلذ ىلع وه امنيبف . عوجلا نم مهيسق
 عجريف ةالصلا ماقتو «ميرم نبا ىسيعب اذإف نورظنيف « ناعبش لجر توصل اذه

 كلت مهب ىلصيف « ةالصلا تميقأ كلف مدقت :ىسيع لوقيف ىدهملا نيملسملا مامإ

 ةماسأ وبأ انث :فنصملا ىف ةبيش ىيأ نبا لاقو «هدعب امامإ ىسيع نوكي مث ءةليللا

 ميرم نب ىسيع موي ىذلا وهو ةمألا هذه نم ىدهملا لاق نيريس نبا نع ماشه نع

 .مالسلا هيلع
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 هيلع ىسيع لوزنب ةحرصملا مالسأللا ءاملعو ةمألا ءامقف صوصن ركذ ىف

 :لاجدلاو ميرم نب ىسيع ةفص ىف ءاج ام :هصن ام ًاطوملا ىف ءاج .مالسلا

 مدآ نم ءار تنأ ام نسحأك مدآ الجر تيأرف ةبعكلا دنع ةليللا ىنتيأر : لاق

 ائكتم ءام رطقت ىهف اهلجر دق ممللا نم ءار تنأ ام نسحأك ةل هل ةلاجرلا

 ٍ ةبنع اهنأك ىنميلا نيعلا روعأ ططق دعج لجرب انأ اذإ مث ء«ميرم نب حيسملا اذه

 هيقفلا مامإإلا لاق . لاجدلا حيسملا اذه : ىل ليقف ؟اذه نم :تلآسف « ةيفاط

 :هصن ام ثيدحلا اذه ىلع همالك ءانثأ ىقتنملا ىف ىجابلا ديلولا وبأ ظفاحلا

 مهاشخغتف ةالصلا ةماقإل نوعمتسي مايق سانلا امنيب :لاق كلام نع ةيبتعلا ىفو

 حرش ىف ًاضيأ ىبألا ةمالعلا هلقنو ه أ لزن دق ميرم نبا ىسيع اذإف ةمامغ

 مولع ىواحطلا ىقلت دقو :ىرثوكلا ذاتسألالاق .ه أ ءامسلا نم مالسلا. هيلع

 یورو .ه أ دمحم نع نابأ نب یسیع نع .عبارلاو فسوي یبآ نع یناثلاو
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 نب سودبع نع بقانملا ىف ىزوجلا نباو لالخلاو تاقبطلا ىف ىلعي ىبأ نبا

e e TO a 

 هللا للص هللا لوسر باخصأ هلغ ناك اج كمتلا اندنع ةنسلا لوصأ :لوقت

 ‹ ةلالض ىهف ةعدب لكو « عدبلا كرتو « مهب ءادتقالاو ء«ملسو هلآو هيلع

 هلا: وسر ناتا انافغ ا ‹ نيدلا ىف تاموصخلاو « لادحلاو ءارملا كرتو

 نالا لتالد لهو ك نا رقلا رفت هلا ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 و رد اور لاا ال ترش او ساق الا ف سلو

 E E ATE TOE عابتالا وه اغنإو < ءاوهألا

 هريخ ردقلاب ناإلا : اهلهأ نم نكي مل اهب نمؤي ملو اهلبقي مل ةلصح اهنم
E E GO a 

 CE مل نمو « نايإلاو قيدصتلا وه امنإ ؟فيك

 فا اط ل ااو هه نالا ا هل او مل تک د

 ءاضقلا یف هلثم ناک ام لثمو - دوعسم نبا ثیدح ینعی - قودصملا قداصلا

 ن و ساو «عامسألا نع تہن نإو « اهلك ةيؤرلا تا و 1 لا

 نم اهريغو «ادحاو اًقرح اهيف دري ال ْنأو اهب ناميإلا هيلع امن إف < عمتسملا اهنم

 ‹ قواخمب سيلو « هللا مالك نآرقلاو ‹ تاقفلا نع تاروثأملا ثيداحألا

 نم مسو ةارهلغ هللا ىلص ىلا رع ئوز امك ةماقلا ىب ةر رااب نافالاز
 هنإف هبر ىأر دق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأو < حاحصلا ثيداحألا

 ةمركع نع ةداتق هاور حيحص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع روثأم

 ىلع هاورو «سابع نبا نع ةمركع نع نابأ نب مكحلا هاورو « سابع نبا نع

aىرعشألا مالك ىف كلذ لغم ىتأيسو داحألا ثيدحب دئاقعلا  

 ا



 هرهاظ ىلع اندنع ثیدحلاو « سابع نبا نع نارهم نب فسوي نع دیز نبا

 نكلو .ةعدب هيف مالكلاو ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ءاج امك

 امك ةياقلا موي نازيملاب نايإلاو « اًدحأ هيف رظاتن الو «هرهاظ ىلع هب نمؤن
 دابعلا لامعأ نزوتو « ةضوعب حانج نزي الف ةمايقلا موي دبعلا نزوي : ءاج

 ءهتلداجم كرتو كلذ در نمع ضارعإإلاو ءهب قيدصتلاو ‹ رثألا ىف ءاج امك

 ام لاق مث .ريكنو ركنم لاؤسو ربقلا باذعو ةعافشلاو ضوحل اب ناميإلا ركذو

 ثيداحألاو «رفاك هينيع نيب بوتكم جراخ لاجدلا حيسملا نب نايإلاو :هصن

 مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع نآو نئاك كلذ نأب ناميإلاو « هيف تءاج ىتلا

 ىف اضيأ لاقو « هنع هللا ىضر دمحأ مامإلا مالك اذه . دل بايب هلتقیف لزني

 ام ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىنلا ةنس نايب ىف ددسم ىلإ اهبتك ىتلا ةلاسرلا

 ىلإ ميرم نب ىسيع لزنيو ةلاحم ال ةمألا هذه ىف جراخ لانجدلاو :هصن

 ‹« ىزوجلا نبال دمحأ بقانم ىف اهتيقب رظناو . ه أ دل بابب هلتقيف ضرألا
 نييمالسإلا تالاقم هباتك ىف ىرعشألا نسححلا وبأ ةنسلا لهأ مامإ لاقو

 :ةنسلا لهأو ثيدحلا لهأ هيلع ام ةلمج :هنم دارملا صن ام نيلصملا فالتحخاو

 نع تاقثلا هاور امو هللا دنع نم ءاج امو هلسرو هبتكو هتکئالمو هللاب رارقإللا

 هللا نأو . اًبيش كلذ نم نودري ال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هدبعغ ادمحم نأو . ًادلواالو ةبحاص ذختي مل دمص درق دحاو هلإ ىلاعت

 نأو ءاميف بير ال ةيتآ ةعاسلا نأو «قح زانلا نأو «قح ةنجلا نأو « هلوسرو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةعافشب نورقيو «روبقلا ىف نم ثعبي هللا

 نج نرلا ناو قلا بابو هخمأ م رئاكلا لال ااو لسو
 « قح هدابعل هللا نم ةبساحملاو « قح توملا دعب ثعبلاو «قح طارصلاو
 نم اًموق جرخي ىلاعت هللا نأب نونمؤيو «قح ىلاعت .هللا ىدي نيب فوقولاو
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 هللا ىلص هللا لوسر نع تاياورلا هب تءاج ام ىلع < رانلا نم نيدحوملا

 ‹ ردقلا ىف ةموصخلاو « نيدلا ىف ءارملاو لادحلا نورکنیو ملسو هلآو هيلع

 ميلستلاب ‹ مهنيد نم هيف نوعزانتيو لدحلا لهأ هيف رظانتي اميف ةرظانمل او

 لدع نع الدع تاقثلا اهاور ىتلا راثآلا هب تءاج الو « ةحيحصلا تاياورلل

 نولوقي الو ‹ملسو .هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر یا لد یک ےک

 هللا مهراتخا نيذلا فلسلا قح نوفرعيو « ةعدب كلذ نأل ؟مل .الو ؟فیک

 : ىلاعت لاق امك ةنسلاو باتكلاب نوذخأيو ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةبحصل

 نم فلس نم عابتا نأ نورو 4 لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإف ل

 داهجلا ضرف نوتبثيو «هب هللا نذأي مل ام مهنيد ىف اوعبتي ال نأو «نيدلا ةمئأ

 لتاقت ةباصع رخآ ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيبت هللا ثعب ذنم نیكرشملل

 جرحي 5 ا » حالصلاب نيملسلملا ةمئأآل ءاعدلا لوری كلذ دعبو لااا

 و NE اولتاقي ډل نأو لاب لع
 ناو :لاخذلا جورخب

 جارعملاو ريکنو ركنمب نونمؤيو ‹ هلتقي و aE مدرع نب یسیع

توم دعب مهنع ةقدصلاو نيملسملا ىتول ءاعدلا نأو
 لا نورقيو مهيلإ لصت مه

 لاو ‹ هط خيو هککشيو ناستإالل سوس وي ناطرشلا ناو ‹ ناتق ولخم رانلاو ةنحلا
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 ةعامح هحيصنلاو ‹ نيدياعلا نک هللا ةدابعب لونیدیو ¢ نارقلاب خسنت

 لعاشتلاو « ةعدر يلإ عاد لك ةبناجم لوریو ئابکلا بانتجاو ا

 ‹ ةناكتسالاو عضاوتلا عم « هقفلا ىف رظنلاو «راثآلا ةباتكو « نآرقلا ةءارقب

 ةه للاو ةسسخلا كرتو ¢ ىذألا فک و ‹فورعملا لذڏيو ¢ یلخلا نسحو

 هنولمعتسيو هب نورماي ام ةلمج هذهف ‹«براشملاو لكامل دقفتو ¢ ةياعسلاو

a 



 هلقن اندرأ ام یہتنا ت بهذن هىلإو ¢ لوقن مهلوق نم انرکذ ام لکبو «هدوريو

 ىداح» هباتك لوأ ىف ميقلا نبا همامتب هلقن دقو « هظفلب ىرعشألا مالك نم

 نأ ىلع ةنسلا لهآ عامجإ نم هرکذ امل هب ادهشتسم «حارفألا دالب ىلإ حاورألا

 ةنحلاب ةراشبلا ىنعي - ةروكذملا ةراشبلا قحتسي م ةفرعم ىلع اسسؤم باتكلا

 لاقو . ه أ اهلهأ مه - ةديقعلا ىنعي - ةلاقملا هذه لهأ نآو - هللا ناوضرو

 ال ثيدح لاطبإ ىلع مالكلا ىف ىعفاشلا بقانم ىف ىربألا نيسحلا وبآ ظفاحلا

 دقو :هصن ام ىسيع ريغ ىدهملا نأ تابثإو ‹ میرم نب یسیع الإ یدهم

 هلاو هيلع هللا یلص ىفطصملا نع اهتاور ةرثكب تضافتساو رابخألا ترتاوت

 هيلع ىسيع نأو « الدع ضرألا المي هنآو « هتيب لهأ نم هنآ ىدهملا ىف ملسو

 ىسيعو ةمألا هذه مؤي هنأو «لاجدلا لتق ىلع هدعاسیف جرخی مالسلاو ةالصلا

 ‹ ةركذتلا ىف ىبطرقلا مامإلا هلقن ه أ هرمأو هتصق نم لوط ىف هفلخ

 یف مزح نبا ظ ذاحلا مامإلا يو الو هاملسو ‹حتفلا ىف رجح نبا اضذاحلاو

 عئارشلا رئاسل ةخخسان مالسإلا ةعيرش نأ «ىلحملا» باتک نم دیحوتلا لئاسم

 نب ىسيع نأ الإ ةلأسم :هصن ام لاق - هدعب ىبن ال - نييبنلا متاخ انيبن نأو
 باتک یف لاقو ¢ ملسم قيرط نم هدنسأ رباج ثیدحی لدتساو لزنيس میرم

 نأ دعب - هلتق زاوجو ريزنخلا ةمرح ىلع مالكلا ىف اًسضيأ ىلحملا نم ةمعطألا
 ىبنلا نأ حصف : هصن ام - ىسيع لوزن یف رباجو ةريره یبآ یثیدح رکذ

 عرشلا ىف الو لقعلا ىف سيلو كلذ ىف ةحيحصلا ثيداحألل .ةنسلا
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 ‹مہقفاو نمو ةيمهجلاو ةلزتعملا ضعب كلذ ركنأو « هتابثإ بجوف «هلطبي ام

 ىلص هلوقبو «نييبنلا متاخو» :ىلاعت هلوقب ةدودرم ثيداحألا هذه نأ اومعزو

 انيبن دعب ىبن ال هنأ نيملسملا عامجإيو « «ىدعب ىبن ال» :ملسو هلاو هيلع هللا

 ‹ خسنت ال .ةمايقلا موي ىلإ ةدبؤم هتعيرش نأو « ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 ا لري هنأ مالسلا هيلع يسيع لوزنب دارملا سيل هنأال « دساف لالدستا اذهو

 لب ءاذه نم ديش اهريغ ىف الو ثيداحألا هذه ىف الو ءانعرش خسني عرشب

 امكح لزني هنأ اهريغو ناميإلا باتك ىف قبس امو انه ثيداحّألا هذه تحص

 مامإلا هلقن ه أ سانلا هرجه ام انعرش رومأ نم ىيحيو انعرش مكحب اًطسقم

 عمجلا ىف ةبعش نبا ةريغملا نع درو دقو «هيلع هقفاوو ملسم حرش ىف ىوونلا

CO EA 

 ةريغملا دنع لجر لاق :لاق ىبعشلا نع ديعس نب دلاجم قيرط نم ىناربطلا

E E E 
 نإف ‹«جراخ میرم نب یسیع نأ ثدحنن انك انإف ءءايبنألا < لوقت نأ كبسح

 دقو ‹ حصي ال دانسإلا فيعض رثألا اذهو هدعبو هلق ناک دقف اجراخ ناک

 انيبنل اعبات ىسيع لوزن نأ هيلع ىفخي الف ءاهدلا دح الاب ايكذ ةريغملا ناك

 هک ی ےک یا او ا و ع او ر اا ل

 ابذك ةشئاع ىلإ روكذملا رثألا نوبسني ةينايداقلاو انآ ضایع مالک یف رم

 نإ : اولوقي نأ مهل ىنستيل مالسلا هيلع ىسيع جورخ هنم نوفذحيو «اهيلع

 نيسان ةوبنلا عاطقنا ىلع لدي ال - او < نا متاخو : یلاعت هلوق

 . ىفخي ال امك ةيرخآلا نيعت ىهو - ءاتلا رسكب - متاخ ةءارق

 ىراصنلا فالتحخا ىلع مالكلا ىف لحنلاو للملا ىف ىناتسرهشلا لاقو

 :لوقي نم مهنمف .فالحخ لوزنلا ىف مهلو :هصن ام مالسلا هيلع ىسيع ىف
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N 
 ىلع مالكلا ىف - ةركذتلاو ريسفتلا بحاص ىبطرقلا خيش وهو - ملسم

 ىأ - یهو :هصن ام اهتارامأ نع ىنربخأف هلوق دنع ليوطلا ليربج ثيدح

 لهجلا روهظو ملعلا عفركو تاروكذملاك داتعم ىلإ مسقنت - ةعاسلا تارامأ

 السلا هلع يسع لززن ©. لاخلا داعم ريغو :رمحلا ترش و ان رلا كو

 هلقن .ه أ اهبرغم نم سمشلا عولطو « ةبادلاو « جوجأمو جوجأي جورخو

 ىلع اوقفتاو - دحلا ىنعي - دشر نبا لاق :هصن ام ةبقع لاقو . ىبألا ةمالعلا

 ىف اوفلتخاو - هدعب امو لاجدلا ىنعي - ةسمخلا هذه روهظ نم دبال هنأ

 برعلا ةريزجب فسحخو « برخغملاب فسخو قرشملاب فسخ : ىرخأ ةسمخ ‹

 مهعم ليقتو « اوحار ثيح مهعم حورت ندع رعق نم حرخت رانو ناخدلاو

 ىبألا لقنو .ه أ ىدهملا روهظو «ةينيطنطسق حتفو مهضعب داز اولاق ثيح

 ىقلي ةريره وبأ ناك ةيبتعلا ىفو : هصن ام دشر نبا نع ملسم حرش ىف اضيأ

 هأرقأف ميرم نب ىسيع نقلت نأ ىسع كنإ :ىخأ نبا اي لوقيف باشلا ىتفلا

 حصي ال هلوزن ىف فالخلا نم مزح نبا ركذ امف هلوزنل اًقيقحت مالسلا ىنم ‹

A a E O 

 :.اهمسا ةبض ىنب نم ةأرما جوزتي هنأ ىوريو٠ ‹«ئبرعلا نبا :ىبألا لاق

 هللا ىلص ىبنلا ةضور ىف نفديو « هيلع نوملسملا ىلصيو تومي مث «ةيضار

 ىمتاحلا ىبرعلا نبا ركذو « هل ىقب اغإ :لاقي ربق عضوم ايفو ملسو هيلع

 دوجولا امبذك ةأرملا ةدالوو « نيعبسلا ةرشاع ىف تدلو ةأرملا هذه نأ رحخأتملا

 كلہي هئاعدبو لاجدلا لتقي ىذلا هنأ حصو « طا رشألا نم هلوزن نأ : .ققحللا

 ىتلا هتافصب : تلق ؟یسیع هنأ نسانلا فرعي مب :تلقنإف .حوجأمو جو جأي

 هيدي ًاعضاو ناترصمم هيلع ءامسلا نم لزني.هنوك نم ىآ - ثيداحٌألا اهتتمضت
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 ال كلذ ىلع ىدحتي نأب فرعي نأ حصيو - مدقت ام خلا نيكلم ةحنجأ ىلع

 لزني ال وهو «هلاسرإ تايآ كلت نأل ٠ صربألاو همكألا ءاربإو ىتوملا ءايحإب

 ًءاقبإ نيملسملا مامإ ءارو ىلصي هنأ ىوري :ىبرعلا نبا ٠ ضرألا لهآل ال وسر

 «ىراصنلل ءازخإو ءهل اعابتاو ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةعيرشل

 . ىبألا مامإلا حرش نم هلقن اندرأ ام ه أ مهيلع ةجحلل ةماقإو

 ام ىلع ةمألا تعمجأو :هصن ام هريسفت ىف ةيطع نبا مامأإلا لاقو

 رخآ ىف لزني هنأو «ىح ءامسلا يف ىسيع نأ نم رتاوتملا ثيدحلا هنمضت

 ا ي ا اوا ر وار ا ل اا

 تيبلا ححيو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ةلم هب رهطظتو
 وبأ ظفاحلا لاقو « طيحعملا رحبلا ىف نايح وبأ ةمالعلا هلقن ه أ رمتعيو

 ربخ ىلع مالكلا ىف رثألا نويع ىف سانلا ديس نباب فورعملا ىرمعيلا حتفلا
 ىف عمتجا ناملس نأ ركذ نأ دعب - هنع هللا ىضر ىسرافلا ناملس مالسإ

 كلت ىف هضرتعي « ةنسلا ىف ةرم «ةضيغ ىلإ ةضيغ نم زاتجي لجرب ماشلا
 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأو « نوفشيف مهل وعديل ماقسألا ووذ ةرملا

 نإو ىليهسلا لاق : هصن ام - ميرم نبا ىسيع هنإ :لجرلا اذه نع ناملسل

 .لزن مالسلا هيلع حيسملا نأ ىربطلا ركذ دقف «هنتم ىف ةراكن الف ثيدحلا حص

 ‹ نايت تيلضلا هيف ىذلا عذجلا دنع ىرخأ ةًأرماو همأو < عفر امدعب

 ‹ نييراوحلا ىلإ هلسرأو هعفر هللا نأو ‹ لتقي مل هنآ امهربخأو امهملكف

 ملعي ال نكلو ارارم لزني نأ زاج ةرم لزني نأ زاج اذإو . دالبلا ىلإ مههجوو

 ىف ءاج امك ريزتنلا لتقيو بيلصلا رسكيف رهاظلا لوزنلا لزني یتح وه هنآ هب
 ام ةياقنلا باتك نم دئاقعلا ملع ىف ىطويسلا ظفاحلا لاقو .ه أ حيحصلا

 . هأ قح لاجدلا هلتقو مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع لوزن نأ دقتعنو :هصن
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 لاقو ‹ كلذ ىف ةدراولا ثيداحّألا ضعبب ةياردلا ماعإ هحرش ىف لدتسا مث

 لا ةقرفلا ةديقع ىف ةيضملا ةردلا هتموظنم ىف ىلبنحلا ىنيرافسلا ةمالعلا

 طاطش الب قح هلكف فاراد لاد شا او

 جيلا و ىو اا م حيصفلا متاحلا مامإللا اهنم

 ام ةيرثأالا رارسألا عطاوسو ةيهبلا راونألا عماول ىمسملا اهحرش ىف لاقر

 ‹ ةعيرشلا لهآ نم دحأ هيف فلاخي ملو لوز: لغ هةمالا تعما دق

 ةمّألا عامجإ دقعنا دقو هفالخب دتعي ال نمم ةدحالملاو ةفسالفلا كلذ ركنأ امن إو

 دنع ةلقتسم ةعيرشب لزني سيلو «ةيدمحملا ةعيرشلا هذهب مكحيو لزني هنأ ىلع
 وک ا و و ا لر

 : حيسملاو لاجدلاو رظتنملا ىف ءاج ام رتاوت ىف حيضوتلا باتك ىف ىناکوشلا

 نيب ام اثيدح نورشعو ةعستاهنم .ةريثك مالسلا هيلع هلوزن ىف ثيداح-ألا نإ

 «لاجدلا ثيداحأ ىف روكذم .وه ام اهنمو « ربجنم فيعضو نسحو حیحص

 ةدراولا راثالا اضيأ كلذ ىلإ مضنتو.< رظتنلا ثيداحأ ىف روكذم وه ام اهنمو

 مث « ه أ كلذ ىف داهتجالل لاجم ال ذإ عفرلا مكح اهلف . «ةباحصلا نع

 ىفخي ال امك رتاوتلا دح غلاب هانقس ام عیمجو :هصن ام لاقو « اهلک اهرکذ

 ىدي نيب نوكي امو ناك ال ةعاذإلا ىف هوحنو . ه أ عالطا لضف هل نم ىلع

 فا ا ج ود ةا تخل لا اا لاتو: ج فلل ةغالا

 نأ اوركذ دقو :هصن ام رتاوتملا ثيدحملا نم رثانتلا مظن هباتك ىف هللا همحر

 مث .ه أ ةريثك هلوزن ىف ثيداحألاو «عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب تباث هلوزن

 يلع صن نمو «رتاوتلاب حيرصتلا ىف امهريغو ىناکوشلاو دشر نبا مالک رکذ

 باتك ىف ىسدقملا ىنخلا دبع ظفاحلا :ءاملعلا نم مالسلا هيلع ىسيع لوزن

 ىف ريثك نب ظفاحلاو «قشمد خيرات ىف ركاسع نب ظفاحلاو «ةعاسلا طارشأ
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 ةايح ىف ىريمدلاو « ةنملاو ميظعتلا باتك ىف ىكبسلا ىقتلاو «هخيرات

 ىف ىجزربلاو «ةيهقفلاو ةيثيدحلا هيواتف ىف ىمتيهلا رجح نباو «ناويحلا

 هيف القان «نيعملا دشرملا ةيشاح ىف جاحلا نباو « ةعاسلا طارشأل ةعاشإإلا

 ىف ىوتكللا ىحلا دبع ةمالعلاو «نيدحلملا رافكإ ىف ىريمشكلاو « قافتالا

 . دحاو ريغ مالك ىف مدقت امك هيلع عمجم وهو « ةيهبلا دئاوفلا ةمدقم

 ضعب فالخ وه امنإ « عامجإلا بترم ىف مزح نبا هيلإ راشأ ىذلا فالخلاو

 و«طقاس فالحخ وهو «قباسلا ضايع مالك نم دافتسي امك ةيمهجلاو ةلزتعملا
 ةنسلا لهأو مهيعباتو نيعباتلاو ةباحصلا عامجإ داقعنا دعب ثدح هنآل

 اميف دشر نبا لاقو « عامجإلا اوكحو هب ءاملعلا دتعي مل اذهلف « ثيدحلاو

 الو هب ربتعي ال ىأ - حصي ال مزح نبا هرکذ ىذلا فالخلا نإ : هنع هانلقن

 ‹ هعابتا ىف هل رذع الو فالخلا اذه ىف یوتفلا بحاصل ةحار الف - هل هبؤي

 نيبيو « هرمأ ةليخد نع سانلل فشكي نأ - همزتلاو هب ذخآ نإ - مزلم وهو

 لاضلا ناوفص نب مهج عابتأ نم هنأ نوملسملا ملعي ىتح ىمهج هنآ مهل

 2 عرز هنکل اًئيش یور هتملعام : ىبهذلا هنع لوقي ىذلا عدتبملا

 . مامإلا اذه عابتأ نم نوكي نمل اًئينهف . ه أ اًميظع

 لصف
 رفاك ومف ةمايقلا موي لبق مالسلا هيلع ىسيع لوزن ركنآ نم نأ ملعاو

 ركنأ هنأل ىطويسلا ظفاحلل مالسلا هيلع ىسيع مكحب مالعإلا باتك ىف امك

 حرص امك رفاك رتاوتملا ركنمو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رتاوت ام

 جاحلا نبا بلاطلا دمحم هللا دبع وبأو ىمشيهلا رجح نباو ديعلا قيقد نبا هب

 « داحآلا ربخ رتاوتملا قراف اذهبو «لوصألا بتك ىف ررقم وه لب مهريعو

NARS 



 ىذابالکلا جرخأ هيلع هبننل هدرون نأ انبيحأ عوفرم ثيدح ةلئسملا ىف درو دقو

 نب ىلع نب دمحم نع ىلع نبا نسحلا نب دمحم نع رابخألا ىناعم ىف

 كلام نع سيوأ ىبأ نب ليعامسإ نع دمحأ نب دمحم نب نيسحلا نع نسحلا
 لزنأ امم رفك دقف ىدهملا جورخ ركبأ نم عوير رباج نع ردا نا نع

 ن ا یف نمو «دمحم ىلع

 ىنربخأ ليربج نإف « دمحم ىلع لزنآ امم رفك دقف هرشو هريخ ردقلاب نمؤي
 نب دمحم . «یریغ ایر ذختیلف هرشو هریخ ردقلاب نمؤي مل نما : لاق هللا نآ

 ام هخيشو :لاق ‹ ىراصنألا دشار نبا هنظأ : ظفاجلا لاق ىلع نب نسحلا

 نع یور :لاقو ىبهذلا هرکكذ دشار نباو : تلق ه أ هنع ثٿحببلا دعب هتفرع

 «ىبهذلا مالك اذه مزتلملا دنع ءاعدلا ىف اعوضوم اربخ ركذف ىديمحلا قارو

 تي ا ت داسا 0 او كلام اخ و اک ا

 ررقت اميفو «هخيش وأ دشار نبا هتفآو < غ ثیدح نم الو كلام ثيدح

 ضعب ةلزتعملا ركنأ دق ليق نإف . ملعأ هللاو ءانغو هنع ةيافك لوصألا بتك ىف

 فيكف . مهرافكإ مدع ةنسلا لهأ دنع حجارلاف كلذ عمو «ةرتاوتملا تايعمسلا

 رفك رتاوتملا راكنإ نأ : باوجلاف ؟مالسلا هيلع ىسيع لوزن ركتم راضكإ حصي

 نأب هلئاسر ضعب يف كلذ ديق ةيميت نبا نأ ريغ لوصألا ىف ررقم وه امك
 ىف جاحلا نبا لاقو «ذئنيح ةجحلا مايقل رتاوتلاب ملعلا دعب .راكنإلا نوكي
 رفكي ال ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا ريغ رتاوحملا نإ :نيعملا دشرملا ةيشاح
 تارتاوتملا كلت اوركنآ نيذلا ةلزتعملاو ‹« ه أ ميلعتلا دعب دانعب الإ هركنم

 هنم اوور ام « فيرشلا ثيدحلاب نولهاج مهنأل اهرتاوت نوفرعي اونوكي مل

 و کدو
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 لهأ نأ ىلع « مهرافكإ نود ًالئاح ارذع مهملہج ناکف « هوفرع ا

 ةدساف هبشب هلوسرو هللا ةفلاخم ىلع مہمادقإل « مهليلضت يلع اوقفتا ةنسلا

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ءةتباث ةحيحص الوصأ اهودقتعا ا

 ىوتفلا ظافلأ ,شقانم یف باب
 ىف روشنملا لاؤسلا نأ الوأ ظحاليو ءةلاسرلا ةلجم يف ةروشنم ىهو

 ىسيع ىف ةرہطملا ةنسلاو ميركلا نآرقلا رظن نع هبحاص لأس ىوتفلا ردص

 اینایداق هنوک مغر - لئاسلاو < خلإ . . .؟تيم وأ ؟ىح وه له مالسلا هيلع

 بحاص نكل .هتليجل اًماعإو هفقومل ارتس هلاؤس ىف اهہبلط - ةنسلاب نمؤي ال

 ادار الإ هاوتف ىف اهل ضرعتي ملو « اباسح ةيوبنلا ةنسلل بسحي مل ىوتفلا

 ىف نآرقلا نم تايآ ثالث ىلع مالسلا هيلع یسیع یف همالک رصقو « ارکنمو
 هتایحو یسیع لوزن راکنإ نم هاهتشا ام كلذ ىلع ايناب هنم روس ثالث

 مدعب كلذو «هقح لاؤسلا فوي مل هنأ (اهدحأ) هوجو ةدع نم ًاطخأف «هعفرو

 هلوزنو ىسيع ةايل تضرعت نآرقلا نم تايآ كرت هنأ (اميناث) . ةنسلل هضرعت

 هدروأ ام ريسفت ىلع مدقأ هنأ (اهثلاث) .هتوهش فلاخت اهنأل اهنع هرظن ضغو

 رج لا لص یا نع ورو اع اک ر و ا
 ا و ی ا ل ا اا و

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع درو له رظني نأ نآرقلا ريسفت ىف ملكتملا ىلع
 هيلع هنأال «هريغ ىلإ هنع لدعي مل درو نإف ؟ءىش هباحصأ نع وأ ملسو

 ليزنتلا اودهاش هباحصأو « هدارمل نيبمو «هللا نع غلبم مالسلاو ةالصلا

 مل نإو - ىوتفلا بحاصو « ةدهاشملاو نئارقلاب هيناعم اوملعو هبابسأ اوفرعو

 ريسفتك : نفلا لهأ بتك ىلإ عجري نأ هيلع ضرفف - ثيدحلا لهأ نم نكي

 ا



 هللا نإف امهحورشو « نيحيحصلاكو «ىبطرقلاو « ريثك نباو «ريرج نبا
NEEا ا هنآ ھار) .( نوُملعت ال منك نإ ركذلا لهآ اولأساف  

 ركذ دنع الإ اهركذي ملو اًمات اًضارعإ ةيوبنلا ةنسلا نع ضرعأ ثيح ةميظع

 هنأل ءملسملا فرشي ال كلسم اذهو ءهلوق وه ضتري مل ىذلا لباقملا فرطلا

 لوسر ةعاط بوجو نم «لقعلاو لقنلا ةلدأ هيلع تقفتا امل ةحيرص ةفلاخم
 هدابع ىلع ةجح هلوسر لعجو « كلذ ضرف هللا نأل ءهمالك عابتاو « هللا

 نم هلل ةعاط هتعاط نب رابخإلاو «لوسرلا ةعاط باجيإ ىف ةريثك تايآلاو
 نب مادقملا نع امهريغو ىقهيبلاو دواد وبأ ىور دقو « طرش الو ديق ريغ

 موي ءايشأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مرح : لاق برک یدعم

 كشوي» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق مث «هريغو ىلهألا رامحلا نم ربيخ

 باتک مکنیبو ینیب لوقیف یٹیدحب ثدحی هتکیر یلع مکنم لجرلا دعق نآ
 مرح ام نِإو هانمرح اًمارح هيف اندجو امو هانللحتسا لالح هيف اندجو امف هللا

 نم هریغو دواد وبأ یورو «حیحص هدانسإ «هللا مرح ام لثم هللا لوسر

 هللا ىلص هللا لوسر نم ربخ اذهو : ىقہیبلا لاق .هوحن عفار یبآ ثیدح

 اميف هقيدصت دجوف «هثيدح ةعدتبملا در نم هدعب نوكي امع ملسو هلآو هيلع
 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا یضر رباج نع هریغو ىلعي ویا یورو « هذعب

 ىلع ئکتم وھو مکنم لجر ینبذکی نأ یسع» :ملسو ہلآو ہیلع هللا یلص
 یف ام تاهو اذه عد ءاذه هللا لوسر لاق ام لوقف ینع ثیدحلا هغلېی هتکیرآ

 ىتلا ةئطاخلا ىوتفلا هذه نع ربخيل الإ درو ام ثيدححلا اذه نأكو «نارقلا

 اكلاس ءلاطبإلاو درلاب ةنسلا ىلع فطعو «همعز ىف نآرقلاب اهبحاص كسم
 حلإ . . .‹«ضراعتلاو بارطضالاو ةيداحألا یوعد نم لیا لیبس كلذ ىف

 یعازوٌأالاو لوحکم لاق دقو «هیلع هبساحمو كلذ ءارو ىفخي ام ملعي هللاو
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 ا ر ت لاو ج ا ا لا نف لا لا ججا نآرقلا :امهريغو

 نبا لاق .ةنسلا ىلع اًيضاق باتكلا سيلو « باتكلا ىلع ةيضاق ةتسلا : ريثك

 هللا ىضر رمع ناك اذهلو .ه أ هنم دارملا نيبتو هيلع ىضقت اهنإ :ربلا دبع
 نع راثآلاو هوجو وذ نآرقلا نإف نتسلاب ءاوهألا لهآ اوذخ :لوقي هنع
 نا دار نهو صع لآ نھ رکا مهريغو ةعبرألا ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا

 هلضفو ملعلا نايب عماجو ىعفاشلا مامإال ةلاسرلا باتک ًارقیلف اھنم ءیشب ملی
 «ىطويسلا ظفاحلل ةنسلاب جاجتحالا ىف ةنجلا حاتفمو « ربلا دبع نبا ظفاحلل
 عم صوصنلا هذه انركذ اغنإو . داجأو دافأف هقبس نم مالك هيف صخل دقو

 ىف ثيدحلاب ىلابي ال ىوتفلا بحاص انيأر اننأل ملسم لكل ايهدب اهانعم نوک
 ىذلا ضرغلا ىلع هتايآل الماح طقف نآرقلاب الإ اهيف لدتسي الف هتالاقمو هبتك

 ادار الإ اهل ضرعي الف ةيوبنلا ةنسلا امأ - هلمتحت مل نإ هايإ اهل المحم هيهتشي
 یف هرن مل ء ف نآرقلاك اهب لدتسي نأ امأ ليوأتلاب اركنم وأ « فيعضتلاب

 ىف ثيدحلا نوكي نأ الإ مہللا . بسحأ اميف .هلاب ىلع رطخ الو « هبتك

 مأ وه فيعضأ ىلابي الو «ذئنيح هركذيف اهيلإ امو بادآلاو قالخألا نم ءىش

 نأ هل حابأو «ءاشي نيح ءاش اب نآرقلا رسفي نأ هيلإ لكو هللا نأك . عوضوم

 ىوتفلا ىلإ لقتنن اذه دعبو « ءاشي ىذلا ىنعملا ىف ءاش ىتم ةنسلاب لدتسي

 لصتي اميف مالسلا هيلع ىسيعل ضرع ميركلا نآرقلا نأ ىعدي اهبحاص دجنف
 ىه هموق عم یسیع نأش ةياهنو . ه أ روس ثالث ىف هموق عم هنأش ةياهنب

 هل يسع نأ اهن ديرب وهف هدارأ ام ىوتفلا بحاص اهيلع ىنب ىتلا ةاكتلا

 عم هتياهنل هللا ضرع دقو ءلسرلا رئاسك ةياهنو ءدب هموق عم هل مالسلا
 الو عفر الو هل ةايح الف اذإو «مهماوقأ عم لسرلا ةياهنل ضرع امك «هموق

 هيلع لزنأ ىذلا نأ هتاف نكل «هانحضوأو هنع انفشك همالك یمرم اذه لوزن
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 نلف ا را اك لولا عفرلاو ةايحلاب ربخأ ىذلا وه نآرقلا

 وه ام لعفي نأ هللا ىلع رظحت ال هموق عم ىسيع نأش ةياهن نأ هتافو ءاضيأ

 دايتعا رظحي ملامك « نامزلا رخآ ىف هلازنإو ايح ىسیع عفر نم هيلع زئاج

 لك ىلع كبرو « بآ ريغ نم ىسيع هللا قلخي نأ نيوبآ نم لفطلا ةدالو

 ننسلاب ثبشتلاف . ةيآ هّمأو ميرم نبا اتلعجو ] : ىلاعت لاق دقو «ريدق ءىش

 ‹ كاردإلا ىف صقنو « لقعلا ىف روصق اهقلاحخ ىلع اهب مكحلاو ةينوكلا

 لاق ذإ ] : ىلاعت هللا لوق ىوتفلا بحاص ركذ مث . عرشلا مكح ىف لالضو

 ةملك نأ ىعداو ( اوُرفك نيذَلا نم كرُهطمو ا كعفارو كيفوتم ينإ ىسيع اي هللا
 بلاغلا وه ىتعملا اذه راص ىتح توملا ىنعمب اريثك نآرقلا يف تدرو ىفوت

 اهفرصي ام اهبناجبو الإ ىنعملا اذه ريغ ىف لمعتست ملو ءاهنم اهم ردات ا اهل

 نأ ىضتقي - هميلست دعب - هاعدا ام ةياهنو . ه أ ردابحملا ىنعملا اذه نع

 رافضا هرز راضرب لرضألا نف ررقت او ترلا ف هاف فرا رك

 هفرص بجی یفوتلاف . لیلدل هرهاظ نع فرصی ظفللا نأ منهرابك هلب ةبلطلا

 ف و و ع ا اع اا ا ا اا تلا وغ

 ىتح توملا ىنعمب ىفوتلا اهيف لمعتسا ىتلا تايآلا ركذ مث ءةلدألا نيب عمجلا

 تولا كَم مكاوي لف : ىلاعت هلوق ركذف ردابتلا بلاغلا ىنعلا وه راص
 ذِإ رت ولو ل 4 مهسفنأ يملاظ ةكئالملا مهاقوت نيذلا نإ ( مکب لکو يذل

 ىح . یّفوتی نم مکنمو ل Li ¢ ةكئالملا اورقك نيذّلا ىفوتي

 نأ نع لفغ لوقأو ه أ (نيحلاصلاب ينقحلأو ملم يوت « توما نها
 كلذ الولو «توملا ىلإ اهفرصي ام اهبناجب ركذ دق اهدروأ ىتلا تايآلا هذه

 كلم اف گد لرل ةف طا وا زلاتان را م لا فرصا
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 نورضحي نيذلا ةكئالملا امهيف ركذ ةثلاثلاو ةيناثلا ةيآلاو « اًحيرص توما

 فذح ةعبارلا ةيالاو .توملا كلم ناوعأ نومسيو « هفيوخت وأ هريشبتل تيما

 اذإ تح ل :ىلاعت لاق اهركذن نحو « هفت ىف ةجاخل اهلوأ.ىوتفلا بحناص
 احيرص توملا اهيف ركذ دقف نوطرفي ال مهو اتلسر هتفوت تولا مكدحأ ءاج
 املصأو توملا ةنيرق اًضيأ اهنم فذح ةسماخلا ةيآلاو ٠ ةسداسلا ةيّآلاك اًضيأ

 مث الفط مكج رخي مث ةَقَلع نم م ةف نم مَن برت نم مکقَلح يذلا وه اذکم

 یمسم الجأ اوغلبنلو لبق نم فوتي نم مکنمو اخویش اونوکنل م مکدشُأ اوب

 ةرهاظ ةنيرق «ةخوخيشلاو دشألا غولب لبق نم ىفوتلا ركذف  نولقعت مكلعْلو

 مولعملا نم نأل <« ءاعد اهنأ اهتنيرق ةعباسلا ةيآلاو « توملا هب دارملا نأ ىلع

 امك ةماخاب ةربعلا ذإ ءمالسإلا يلع توي نأ وعدي ناسنإللا نأ دحاو لكل

 نآرقلا ىف دجت ال اذكهو (ميتاوخلاب لامعألا امنإ» : حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج

 E ةنيرق اهيف دجتو الإ توملا هب ادارم ىفوتلا اهيف ركذ ةيآ

 ةغللا ىف هعوضوم یفوتلا ةدام نأ : زاجيإلا sS قیقحو

 نجف ن رر ىنعملا اذهو «هؤافيتساو ءىشلا ضبق وه :دحاو ىنعل

 ريغو «ام لمع ىلع رجألا ضبقو « نيدلا صضبقو < س وآ «مونلاب حورلا

 ؛ىونعملا كرتشملا ليبق نم وهف «ىفوتلا ظفل اهيلع قلطي ىتلا ىناعلا نم كلذ
 كلذ ىلع لدي اب ظفللا ديق هدارفأ نم نيعم درف ديرأ اذإ هنأ : هيف ةدعاقلاو

 ىفوتلاب دارأ ةرات هنإف ميركلا نآرقلا ءاج بولسألا اذه ىلعو « درفلا

 دارأ ةراتو «ةقباسلا تايآالاك هيلع ةلادلا ةنيرقلاب ظفللا ديقف توملا صوصحخ

 ام ملعيو ليللاب مكاتوتي يذلا وهو : ىلاعت هلوقك اضيأ هديقف مونلا صوصخ

 ياو اهتوم نيح سفنألا ىأوحي هلال : ىلاعت هلوقو «ةيآلا < 4 راهتلاب متحرج

 يفوت من : ىلاعت هلوقك ءازجلاو رجألا دارأ ةراتو ءةيآلا  اهمانم يف تمت مل
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 اونمآ نيذلا اًمأف» :ىلاعت هلوقو « (تومّلظي ال مهو تبسك ام سفت لک

 مل ةنيرقلا نع ادرجم ظفللا ءاج اذإف « 4 مهروجأ مهيقويف تاجلاصلا اولمعو

 ىنعملا لصأ ىلع لمحي لب كاذ نم هيف رهظأ ىنعملا اذه نأ ىعدي نأ زجي

 اذهبو ‹ ليلد هنييعت ىلع موقي نأ ىلإ هادع ام كرتيو كرتشملا ردقلا وه ىذلا

 حضتيو ةدئاملاو نارمع لآ ىتيآ یف یوتفلا بحاص هاعدا ام راهنی زیجولا نايبلا

 اذه نأش ىف باجعلا بجعلاو «بيصن ىملعلا قيقحتلا نم هل سيل طلغ هنآ

 : لوقي ثيح نآرقلا رهاظب كسمتلا ىلع صيرحلا رهظمب رهظي هدجن نأ ىتفملا

 ةتامإلا وهو ردابتملا ىنعملا اذه ىلع لمحت نأ ةيآلا ىف ىنتيفوت ةملك قح نمو

 نوققطانلا قايسلا نمو ظفللا نم اهكرديو سانلا اهفرعي ىتلا ةيداعلا

 ةنماكلا رشلا ةوق هنإ :لوقي ناطيشلا ىف هل ةملك ىف هدجن مث « ه أ داضلاب

 ناطيشلا نأ ىف ةنسلاو نآرقلا حيرص افلاخم - ضرع هنأ يأ - سفنلا ىف
 مانسجألا فاصوأ رخآ ىلإ بهذيو ءىجيو سوسويو ملكتي ىح نئاك
 ركن نأ هنم یتأتی فیک یسیع ةافو یف نآرقلا رهاظب كسمتي ىذلاف !!!ةيحلا

 ‹ حيبق ضقانت الإ اذه ام !!؟ ناطيشلا ةيمسج ىف ةنسلاو نآرقلا حيرص

 ةيداعلا ةتامإإلا نأ هؤاعدا مث « ضرغلاو ىوهلا هاأشنم ٠ صوصنلاب بعالتو

 ةباحصلاب ضيرعت هيف « داضلاب نوقطانلا قايسلا نمو ظفللا نم اهكردي
 نيب اعمج اًح ندبلا ضبق ىلع ىقوتلا اولمح نيذلا نيملسملا ءاملعو نيعباتلاو

 اونوكي ملو داضلاب نوقطني اونوكي مل مهلك ءالؤهف بجاؤلا وه امك « ةلدألا

 مل ام قطنف «رشع عبارلا نرقلا فصتنم دعب وه ءاج ىتح قايسلا نوفرعي
 ال هنأ ىعدا مث !!! ميلعلا حاتفلا ناحبسف « هوفرعي ملام فرعو « هوقطني

N a 
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 : لوقاو .ه أ نامزلا رخآ اهنم لزنيس هنأو ءامسلا ىف ىح هنأ ىري نم معز

 نإو « اًتزو اهل ميقي الو ةنسلا مرتحي ال هنأ ىلع همالك نم ةلدألا دحأ اذه

 : ىلاعت هلوق ىف ةداتق نع لقن ىسولآلا نأل . هناسلب كلذ فالحخ ىعدا

 ىلإ كعفار ىأ - رخؤملاو مدقملا نم اذه :لاق (يلإ كعفارو كيفوحم يإل
 ةيآالا رهاظ ةفلاخم اهاضتقا تاليوأت دحأ اذهو :ىسولآلا لاق مث - كيفوتمو

 هلوق ىفو - هيلإ هللا هعفر لب ىنعي - ىرخألا ةيآلا ىف هب حرصملا روهشملل

 لبق مكيلإ ع عجار هنإو تحي مل ىسيع نإ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 لقن هنمو «ىسولآلا ريسفت ىف اذه ىأر ىوتفلا بحاصو .ه أ «ةمايقلا موي

 لاق امك ةحيرصلا ءاسنلا ةروس ةيآ ىلإ دمع ؟لعف اذامف «ىنعملاب ةداتق لوق

 هيلع عمجأ ام اًملاخم - نارمع لآ ةروس ةيآ رهاظ قفاوتل ءاهلوأف ىسولآلا

 قفاويل لوؤي ىذلا وه رهاظلا نأو ليوأتلا لبقي ال حيرصلا نأ لوصألا لهأ

 دعب اميف هامس لب « ةيغاص اّنذأ هرعي ملف ثيدحلا نع تكسو - حيرصلا

 الو «ناهرب نيقيلا نع الضف اهب نظلا ىلع مقي مل ةبرطضم تاياورو اًصصق

 ضعب نم ىقالتي امارتحا ىوبنلا ثيدحملا مرتحي هنأ ىلع نهربف ! ناهرب هبش/
 ىف هيلع انددتشا اذإ ءارقلا انرذعيلف !! اضيأ هل ةينايداقلا مارتحا عم هوجولا

 ءمالسلاو ةالصلا هيلع انيبن ةنس ردق هفرعي ام ضعب هيلع انولتو « مالكلا

 مزح نباو !ىباتكلا هبنم نب بهو الإ - ءاملعلا قفتا دق اذه دعبو

 كيفوتم ينإ ىسيع اي هللا لاق ذإ : ىلاعت هللا لوق نأ ىلع - “!ىرهاظلا

 كيفوتم ىنعم : ليقف اوفلتخا مث «ىقيقحلا توما نع فورصم لإ كمف
 كعفارو كمينم هانعم : ليقو ‹ ضرألا نم كصخش ىفوتسمو « كضبإاق

 . اًح هعفر ىف افلاخ اغإو  ًاضيأ هلوزنب الاق دقو (۱)
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 ذحخآ : ليقو «ههبشي عفرلاب هنأال ىفوحملاك كلعاج :ليقو « كب اًقفر اًمئان

 ‹ ريسفتلل ذعنيح فطعلاو .كعفار ىنعم ىف وهف «كندبو كحورب اًضاو

 كلذ ريغ :ليقو « توكلملاب كلاصيإ نع ةقئاعلا ةيناوهشلا كاوق تيمم : لبقو

 نأ ىبطرقلا هلاق امك حيحصلاو : هبصن ام هبقع لاق مث «ىسولآلا هاكح ام

 ةياورلاو ‹ ىربطلا رايتحخا وهو « موناالو ةافو ريغ نم هعفر ىلاعت هللا

 ركذ .تاعاس عبس هافوت ىلاعت هللا نأ ةياكحو « سابع نبا نع ةحيحصلا

 هنم رعشقت مالك ماقملا اذه ىف مهلو «ىراصنلا معز نم اهنأ قحسإ نبا

 ناتهبو ءارتفا الإ وه ام هلل اشاحو < ليجنإلا ىف هنآ نومعزيو «دولجلا

 ليق نإف .ريخأت الو اهيف ميدقت ال ةيآلا نأب لوقلا ىلع اذهو .ه أ ميظع

 دعب كلذ نوكيو «توملا هانعم ىفوتلاف «مدقت امك ةداتق لوق وهو .كلذب

 دوجول توملا ىنعم نع ىفوتلا ءاملعلا فرص اغنإو ءرهاظ وه امك هلوزن
 نمف . اح ءامسلا ىلإ عفر هنأو NE ةلدألا

 :یلاعت هلوق اهنمو « (الهکو دهملا يف ساثلا ملكيو :ىلاعت هلوق ةلدألا
 نيتاه ىلع مالكلا ا دقو < 4 هتوم لبق هب ننمؤيل الإ باتكلا لها نم م نإو

 هنإو تمي مل ىسيع نإ : دوهيلل ملسو هيلع هللا ىلص هلوق اهنمو ‹ نيتيآلا

 ديؤم وهو «نسحلا لسرم نم هانركذ دقو .(ةمايقلا موي لبق مكيلإ عجار

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ رمع نبا نع حيحصلا یف تبث دقو« راثآو ثیداحأب

 ثيدح ىف تبثو «تيبلاب فوطي ميرم نب ىسيع ةليل ىف ىآر ملسو هلآو

 لهأ هدع اذلو ءةيناثلا ءامسلا ىفو «سدقملا تيب ىف اعمتجا امہنأ ءارسإإلا

 ىبن ميرم نب ىسيع :دیرجتلا ىف ىبهذلا' ظفاحلا لاق: . اًيبااحص ثيدحلا

 ةباحصلا رخآ وهف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىأر هنإف « ىباحصو

 ظفاحلاو « حالصلا نبا ىلع هتكن ىف ىقارعلا ظفاحلا لاق اذكو .ه أ اتوم
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 ال ةايحلا ىفو « مانملا ىف ال ةظقيلا ىف هب عمتجا وأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 :هلوقب ىكبسلا نبا جاتلا هيف زغلآ دقو 0

 ؟رضم نم راتخملا ىفطصملا ةمأ نم یتف وهو نامثع نمو ىلع نمو

 دشرملا ةيشاح ىف جاحلا نبا بلاطلا دمحم هللا دبع وبآ ةمالعلا لاق

 ( : هباوجو

 رجحلاو تيبلا بارظ دنع كاذك اعمتجا امدنع اليل تاومسلا قوف

 هذهو « 4 اميكح ازيزع هللا ناكو هّيلِإ هللا هعَفَر لب ظ : یلاعت هلوق اہنمو

 مث «بلصلاو لتقلا هنع ىفن ىلاعت هللا نأل هعفرو ىسيع ةايح ىف صن ةيآلا

 نآرقلا اهب لزن ىتلا ةيبرعلا ةغللا بتك ىف ررقملاو ‹ عفرلا هل اًتبثم لبب فطع

 ررقت ‹ كاردتساو بارضإ فرح تناك اّيهن وأ ايفن تلت اذإ لب نأ ميظعلا

 البو لبب فطعلا ىناعملا لهأ ركذ دقو اهدعب ال هضيقن تبثتو « اهلبق ام مكح

 .تابثإلاو ىفنلاب هيف حيرصتلل هقرط ىوقأ هنإ : اولاقو «رصقلا قرط نم

 نم هودقتعا ام ىراصنلاو دوهيلا ىلع درت بلقلا رصقل ةيآلا ىف لب ةملكف

 ةيالا هدفت ام وه اذه « هعفرو هتايح وهو «كلذ ضيقن تبشتو « ىسيع لتق

 ىبرع لك همہفي ىذلا وهو . ةغالبلا بولسأو ةغللا دعاوق بسحب ةحارص
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 ةيداعلا ةتامإلا ريدقت ىلع ةيآلا لمح امأ « حيحصلا ميلسلا هقوذب « يصف

 ةينايداقلاو ىوتفلا بحاص لعف امك < هيلإ هعفرو هللا هتامأ لب : لاقي نأب

 ةيداعلا ةتامإلا نأل «ميظعلا نآرقلا هنع هزني نأ بجي ىذلا مالكلا طقس نمف

 شار تلاوت اس ال و هي تام لاب تي ول فو

 نم قدأ نآرقلاو «ةروصلا ثيح نم الإ لتقلل اًضيقن ةتامإلا نوكت الف

 ىلع مزلي ام عم اذه . اميلع لمحي نأ نم لجأو ‹«ةيرهاظلا روصلا دصقي نأ

 .اهتحارص مغر ةيآلا ليوأت ىلع ؤرجتلا «اهدحأ» دسافملا نم ريدقتلا كلذ

 اولزف » ةنايداقلا ءاح یتح «مالسإلا لهآ نم دشا نم هدهعن مل ءیش ادهو

 وأ ناک اصن اہفلاخ ام لوؤي داصا ةدسافلا مهنتديمع اولعج ثيح «اولضو

 دوجو ريغ نم زاجملا ىلإ ةقيقحلا نع هفرصو عفرلا ليوأت «اميناثو» . ارهاظ
 داري نأ امإ هنأل عفرلا ركذل ةدئاف دوجو مدع «اهثلاث» . كلذ ىلع لدت ةنيرق

 و تىم لک نل «ةدئافلا ميدع امهالكو ةناكلا عفر وأ حورلا عفر هر

 مہلك مالسلاو ةالصلا مميلع لسرلاو «لوتقم ريغ وأ ناك الوتقم « اهئراب ىلإ

 هحور عفرب ىسيع صيصختل ةدئاف رمظت الف ءهللا دنع ةناكملاو ةبترلا وعوف رم

 هتاذإ نه كأ سدروآ نمو هة لضفأ ره نع لسرلا فو امیس ل تاکی وا

 ةالصلا هيلع ىسيع نم لضفأ امہنإف مالسلاو ةالصلا امميلع ىسومو ميهاربإک

 وأ امہحور عفر ىلع صني ملو هياذإ غلبأ اممموق نم ايذوأو «مالسلاو

 ىلاعت هللا نأ «اہعبار» . كلذ ىلع صيصتتلاب ىلوأ اناك دقو « امهتناكم

 ولو «بلصلاو لتقلا نم دوهيلا هاعدا ال الطبم هلعجو عفرلا ركذ ىلع رصتقا

 عفر نأل اعم قفتم لب « دوميلا ىوعدل الطبم نكي مل ركذ ام هانعم ناک
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 لتقب هموق نم هل ةياذإلا عوقو ىفاني ال هتوم دعب هحور عفر وأ لوسرلا ةناكم

 اب ةلفاح لسرلا خیراوت دج اذلو « هللا دنع هتعفر ىف ديزي كلذ لب «هريغ وأ

 ناک دقو ا اا تاياذأللا عاونأ نم هوقال

 ا حسو هح ور عفرت مئانلا نل 4 حورلا عفر كلذكو «رهاظ وه امك توملا

 لب لاقي نأب توملا ركذب ةيآلا ىف حيرصتلا بجي ناك دقف ذئنيحو «لاثملا ملاع

 هيلع لدي الو < همزلتسي ال ىذلا عفرلا ىلع رصتقي الو <« هللا هتامأ

 ولو 4 امیکح ازیزع هللا ناکو إل :هلوقب هسفن حدم ىلاعت هللا نأ «اهمسداس»

 نأل ىنعم حدملل نكي مل ىوتفلا بحاص معزي امك ةيداع ةتامإ ةيآلا ىف ناك

 O E EL > ىف درطم یداع رمأ كلذ

 لاف ؟نارققلا ةدامشب ةبيصم توملاو فيك «لوسر وأ ىبن ةتامإ ىلع هسفن

 حدتمي هانيأر امنإو N A لات

 الإ كالهإلاب حادتمالا حص امو « هلسرو هئايبنأل اًماقتنا ةرفكلا ةملظلا كالهإب

 نأ «امعباس» . هماقتنا ةدشو هتردق امك ىلع ةلادلا قراوخلا نم هيلع ىوطنا ال

 نم ريسقتلا ءاملع هيلع قبطأ ال فلاخم حورلا وأ ةناكملا عفر ىلع عفرلا لمح

 ملاع نم مسجلا هلقن وه ىذلا ىقيقحلا عفرلاب هورسف مهنإف مهريغو ةباحصلا

 تعطقو كلذل ادادعتسا ىطعأ ىسيع نإ :اولاقو ءءامسلا ملاع ىلإ ضرألا

 ام الو ء«لقعلا هليحي ام كلذ ىف سيلو « ةداملا قئاوعو «ةومشلا قئالع هنع

 كلذ ديؤي ام هتاعرتخمو نمزلا اذه تاروطت ىف دجن لب «ملعلا همداصي

 عستي الف ‹«ريكفتلا نم ةقيض ةرئاد ىف ةروصحللا ةضيرملا لوقعلا ىلإ هبرقيو
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 مهتأي اًمَّلو هملعب اوطيحي مل امب اوبك لب ] : یلاعت هللا لوقي لا

 دانسإب متاح یبا نباو یئاسنلاو ریرج نباو ةبيش یبأ نبا جرخآ دقو 4 هلیوأت

 ىلإ ىسيع عفري نأ هللا دارأ امل :لاق سابع نبا نع ملسم طرش ىلع حيحص

 ‹ نييراوحلا نم مهنم الجر رشع انثإ تيبلا ىفو هباحصآ ىلع جرخ ء ءامسلا

 رفكي نم مكنم نإ :لاقف « ءام رطقي هسأرو تيبلا ىف نيع نم مهيلع جرخف
 لتقیف یہبش ہیلع یقلی مکی :لاق مث یب نمآ نآ دعب ءۃرم رشع ینثإ یب
 : هل لاقف . اًنس مهثدحأ نم باش ماقف «ىتجرد یف یعم نوکیف یناکم

 ماقف مهيلع داعأ مث «سلجا :لاقف باشلا ماقف « مميلع داعأ مث «سلجا

 عفرو ‹ىسيع هبش هيلع ىقلأف «كاذ وه تنآ :لاقف .انآ : لاقف «باشلا

 اطا هاو لات ءلالا 2 رک ع > تیا ےک نزور نھ ین

 رشع ىنثا ممضعب هب رفكف « هوبلص مث « هولتقف هبشلا اوذخأف دوهيلا نم
 ىف ريثك نبا لاق .رثألا ةيقب ركذو «قرف ثالث اوقرتفاو «هب نمآ نأ دعب «ةرم

 حیحص دنسب ریرج نبا جرخأو ‹ فلسلا نم دحاو ريغ لاق اذكهو :هخيرات

 هللا ىلإ كلذ اكش هبذك نم ةرثكو هعبتا نم ةلق ىسيع ىأر ال :لاق بعك نع

 روعألا ىلع كثعبأس ىنإو « «ىلإ كعفارو كيفوتم ىنإ» : هيلإ هللا ىحوأف

 ةتيم كتيمأ مث «ةنس نيرشعو اعبرأ كلذ دعب شيعت مث « هلتقتف لاجدلا
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح قيدصت كلذو :بعك لاق . ىحلا

 جرخأو .«اهرخآ ىف ىسيعو اهلوأ ىف انأ ةمأ كلہت فيك» :لاق ثيح ملسو
 كعفارو كيفوتم يإ ظ : ىلاعت هلوق ىف نسحملا نع متاح یبأ نباو ریرج نبا

 ىبأ ثيدح ىف مدقتو ءءامسلا يف هدنع وهف هيلإ هللا هعفر :لاق . 4 يلإ

 لزني ىسيع نأ ملسو هلآو هيلع هللا يلص ىبنلا نع سابع نبا ثيدحو ةريره
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 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ دوعسم نبا ثيدح ىف مدقتو «ءامسلا نم

 رانا تمدقتو «لاجدلا لشقيل لران هنآ ربخاو ءامسلا ىف ,ىسيغب عمتجا ملسو

 ثيدلا هنمضت ام ىلع ةمّألا تعمجأ :ةيطع نبا لوق مدقتو « ىنعملا اذهب

 قبس ام يلإ فاضي عامجإ اذہف . ىح ءامسلا ىف ىسيع نأ نم رتاوتملا

 : لاق هبنم نب بهوو «عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب اتباث ًايح ىسيع عفر نوكيف

 هيلإ تعجر مث «ءامسلا ىلإ اهلالخ عفر « تاعاس ثالث تام ىسيع نإ

 عم اقرقو هعفرو یسیع تومب لاق مزح نباو «عامجإلل اًملاخم دعي الف ةايحلا

 ىف فلاخ اغإو « عفرلا ىف فلاخي ملف ٌيَإ كعفارو كيفوتم ينإ ظفل
 دحأ نع دجن ملو « ةيرهاظلا نأش وه امك ظفللا رهاظ ىلع هدومجل ةايحلا

 هلوقو « هيلع دمتعي حيحص دنسب هعفر مدع وأ ىسيع تومب لوقلا نيذه ريغ

 اک ا اورو كدب ادل نه كضباق هاف 4 كيفوتم ينإ طل : یلاعت

 مل ذإ كلذ ىلع ةنيرق  ّيَلِإ كعفارو ل :هلوقو «هريغو سابع نبا نع مدقت
 الو ضرألا ىف نفدي تيملا نأل ءالصأ عفرلا هبناجب ركذ اتوم نآرقلا ىف دجن

 , هربا هتامأ متل :ناسنإلا نأش ىف هللا لاق امك «ءامسلا ىلإ عقري
 تنأ تنك ينتيفوت امل :مالسلا هيلع ىسيع نع ةياكح «ىلاعت هلوق كلذكو

 هريغو نايح وبأ لاق امك ءامسلا ىلإ عفرلاب ىنتضبق املف هانعم ( مهيلع بيقرلا

 :اًضيأ ىسيع نع ةياكح «ىلاعت هلوق امأو «ريسفتلاو ةغللا ةمئأ نم

 رابخإلا الإ هيف سيلف  اًيَح ثعبأ مويو تومأ مويو تدلو موي يلع مالّسلاو ]ل
 نآ امك ‹ لصحي مل هتوم نکلو «هيف كش ال قح وهو « تومیس هنأب

 انلعج امو ىلاعت هلوقو «دبالو دعب اميف نالصحيسو « لصحي مل ثعبلا

 ا یبا ییا یی تر نک
 لوصألا ىف ررقم وه اب المع «هتايح ىلع ةلادلا ةلدألل « ىسيع هنم صخيف
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 اًضيأ ىسيع لمشت نأ ريغ نم اهمومع ىلع ةيآلا ىقبت نأ «ىناثلا رمألاو»

 اوناك نيكرشملا نأل ضرألا ملاع ىف ليوطلا ءاقبلا ةيآالا ىف. دلخلاب دارملا نأل

 لزنأف «هتومب نوتمشيف توميس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ نوردقي

 ملاع ىلإ عفر لب ضرآلا ىف ثك مل ىسيعو « مهيلع ادر ةيآلا هللا

 ىرجت ال ملاع ىلإ ضرألا ملاعلا اذه نم هلاصفنا ببسب تيملاك وهف ءءامسلا

 ناك صخش ىنربخأو «ةينامزلا تابلقتلا هروتعت الو ءةينامسجلا رايغألا هيلع

 : هظفل اذه ثيدحب ىسيع توم ىلع نولدتسي ةينايداقلا نأ ملسأ مث اًنایداق

 بوذکم ثیدح اذهو « «یعابتا الإ امہعسو ام نییح یسیعو یسوم ناک ول»

 دارأ مث « ثيدحلا لهأ نم دحأ هنع هاور الو «هللا لوسر هب قطن ام

 - ةينايداقلا لعف امك ةناكملا عفر ىلع ىسيع عفر لمح ذإ دعب ىوتفلا بحاص

 دعب نوكي ىذلا عفرلا نأ زهاظو :لاقف كلذ ديؤي نأ - انب امك لطاب وهو

 نم كرهطمو» هلوق هبناجب ءاج دقو ًاصوصخ دسجلا عفر ال ةناكملا عفر ةيفوتلا
 ةينايداقلا :لوقأو هه أ ميركتو فيرشت رمأ رمألا نأ ىلع لدي امم «اورفك نيذلا

 زاجم اذه : مهل انلقف « ةناكملا عفر ىلع ةيأالا ىف عفرلا اولامح نيذلا مه

 امأ : انلق ‹ ناحنيرق هدعب ريهطتلاو هلبق ىفوتلا ركذ اولاق ةنيرق نم هل دبال

 ضبقو موتلاو توملا ىلع قلطي هنأ «لوألا» نيرمأل ةنيرق حصي الف ىفوتلا
 وه امو ةنيرق ىلإ هنم دارملا نييعت ىف جاتحي لمتحم وہف .خلإ رجألاو نيدلا
 ؟هريغ نم دارملا نييعت ىلع ةننيرق نوكي فيك هسفن ىف ةنيرق ىلإ جاتحم
 لقغي فيكف تامملا دعبو ةايحلا ىف لوسر لكل تباث ةناكملا عفر نأ «ىناثلا»

 اذه ام !!؟٠هل تباث كلذ نأ خم ىسيع ةناكم عفر ىلع ةنيرق ىفوتلا نوكي نأ

 .« یعاتبا الإ هعسو ام ایح یسوم ناک ول» ظفلب ثیدحلا حص : معن (۱)
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 ةنيرق وهف «اورفك نيذلا نم كرهطمو» ىلاعت هلوق امأو «مالكلا وغل نم الإ

 نم هرهطي نأب ىسيع دعو ىلاعت هللا نأل ناكملا عفر ال دسحلا عفر ىلع

 اذه نأ» :لوألا :نيرمأل «ىونعملا ريهطتلا ىلع لمحي نأ زوجي الف « رافكلا

 ءاًسفن سانلا رهطأ الإ هتلاسرل رتخي مل هللا نأل «لوسر لكل لصاح ريهطتلا

 !؟هل لصاح وهو ريهطتلاب ىسيع هللا دعي نأ حصي فيكف ءالمع مهاكزآو

 ىقال مكف « ءايقشألا ملظو «رافكلا ةياذإ عني ال ىونعملا ريهطتلا نأ «ىناثلا»

 نمضي نأ هللا دار ال ملعأ هللاو اذهلو داطهضاو ةياذإ نم نورهطملا هللا لسر

 نم كعنمي ىأ «سانلا نم كمصعي هللاو» :هل لاق لتقلا نم ظفحلا هلوسرل

 لاق الو «سانلا ىلع كتناكم عفري هللاو :هل لقي ملو ٠ كولتقي نأ سانلا

 ظفحلا ىلع نالدي ال نييونعملا ريهطتلاو عفرلا نال «سانلا نم كرهطي هللاو

 ار اےک 0 لو ا ی ف

 ىلع هلمح نيعت ىونعملا ىلع ةيآلا ىف ريهطتلا لمح نالطب نيبت ثيحو

 نيذلا رافكلا ىديأ نم هصيلختو ايح ىسيع دسج عفر وهو ىسحلا ريهطتلا

 ال نيذلا ةلهحلا ةينايداقلا هدارأ ام ضيققن ديفت ةيآلاف «هبلصو هلتق اودارأ

 بحاص لاق مث «ميظعلا نآرقلا رارسأ نوممفي الو ةيبرعلا ةغللا نوفرعي

 اريثك نآرقلا ىف عفرلا ءاج دقو :هصن ام - اذه ىف هعم ةينايداقلاو - ىوتفلا

 «ركذ كل انعفرو» «ءاشن نم تاجرد» «عفرت نأ هللا نذأ نويب ىف ىنعملا اذهب

 نأ قحلا انل لوقأو ه أ خلإ. . «اونمآ نيذلا هللا عفري» («اًلع اًتاكم هانعفرو»

 تلعج ةرثكلا هذه له نآرقلا ىف اريثك ازاجم عفرلا دورو نع خيشلا لآسن

 امك هيلإ فرصنا ظفللا قلطأ اذإ ثيحب ىزاجملا ىنعملا ىف ارهاظ عفرلا ظفل

 ىنإ معن لاق نإ ؟همعز ىف توملا ىف ذ ارهاظ ىفوتلا ظفل ًاضيأ ةرثكلا تلعج

 ىنعمو « ةنيرق ىلإ حاتحي ال هنأ رهاظ ىنعملا اذه انلوق ىنعم نأل ضقانتلاب
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 ىف نارمألا قفتي فيكف هيلع لدت ةنيرقب الإ مهفي ال هنآ < زاجم هنا انلوق

 ىنعم لازي ال لب اًرهاظ ةرثكلا هلعجت مل :لاق نإو ؟نانيابتم امهو ةملك

 وغل اريثك كلوقف ذئنيحو تقدص هل انلق « ةنيرقو ةقالع ىلإ جاتحي اًيزاجم
 اهدروأ ىتلا تايآلاو « ليوهجلاو ليوطتلا ىوس ةدئاف هركذل سيل مالكلا ىف

 هيلع سيردإ ىف ىلاعت هلوق الإ "هيلع لدت نئارق دوجول زاجملا اهيف رهاظ
 هلاق ءءامسلا ىلإ ةقيقح هدسجب عفر هنإ :ليقف «ًلع اًناكم هانعفرو» مالسلا

 اذه ريغ ىف ةطوسبم ةلئسملاو « ىدسلاو كاحضلاو دهاجمو سابع نبا

 لدب ىلإ كعفارو «هلوقب ريبعتلاف نذإو "ىوتفلا بحاص لاق مث ء«عضومل
 هللا نإ ىفو «ىلعألا قيفرلاب نالف قحل :مهلوق ىف ريبعتلاك هيلإ هللا هعفر

 لوقآو خلإ ةياعرلا ىوس اهنم مهقي ال اهلكو « ردتقم كيلم دنع ىفو انعم
 ‹ ىزاجملا عفرلا ىسيع عفرب هللا دارم نأب لوقلا ىلع مدقأو ىتفملا 'ذه ارج

 ةيغالب تكن نم ىسيعب ةقلعحملا تايآلا ىف ام ردهأو «ةيداعلا ةتامالا هيفوتبو

 لاوقأو راثألاو ثيداحّألا ذبن امك هعفرو هتايحب ىضققت «ةيوغل رارسأو

ATت ا نا ا رر ن ا ارو  > 
 زئاج اًيح ىسيع عفر نأ هتاف نكل تافارخلا هلقع لبقيال ىذلا ملاعلا رهظمب

 ءةفارخلا وه < هلوبق ال « هدرف كلذك ناك امو « عرشلا ىف دراو « لقعلا ىف

 هنأل ‹ نامزلاو ناكملا نع هناحبس هللا هزنتب اقفل ةرورضلا تضق دقو

 .« (ردتقم كيلم دنعإ ( انعم هللا نإ ىلاعت هلوق ءاملعلا لوأ اذملف امہقلاخ
 هتومف توي ىذلا صخشلا ىف لاقي اغنإ ىلعألا قيفرلاب نالف قحل : مهلوقو

 ىتلا هعفرو هتايحو ىسيع لوزن تايآ نم اذه نيأو «ةسحم هسوملم ةنيرق

 عفرلا ىلع لدي وهو . ىسيع عفر بناجب ركذ ىذلا « ىلإ : ظفل اهعم ركذي مل هنألو )١(
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 ىوتفلا بحاص لوقو ؟ ةرتاوتملا ةنسلا هحنيب اہنمرهاظلاو 'حيرص اهضعب

 اذه عمو « هبحاصب ىرزي لهاجت ؟هيلإ ةملك نم ءامسلا ةملك ذخؤت نيآ نمف

 ا ا اا لك فخاد اع

 طم ءامسلا نأ «امہينات» لاحم هللا قح ىف ناكملا نأ «امهدحأ» نييعطق

 هللا ىلإ تفيضأف « قزرلا لزنتمو ءاعدلا ةلبقو « ةكئالملا نكسمو «ىحولا

 اذهو <« هللا راج :ةكم نكاس ىفو « هللا تيب :ةبعكلا ىف لاقي امك «اًميرشت

 («ىلإ كعفارو» هلوق امأ : هريسفت ىف ىروباسينلا لاق ‹ ةبلطلا هكردي رمأ

 لئالدلا نكل <« ءامسلا ىف هنآو ءهلل ناكملا تابثإ ىف هلغمب اوكسمت ةهبشملاف

 رهاظلا اذه لمح بجوف <« ةهحلاو زيحلا نع لاعتم هنأ ىلع تلد ةعطاقلا

 ميخفتلا دارملاو ىتكئالم رقمو ىتمارك لحم ىلإ دارملا نأب ليوأتلا ىلع

 ىف نإف هللا ريغ كانه هيلع مكحلا كلي ال ناكم ىلإ دارملا وأ ميظعتلاو

 هيلإ ةملك ىف لهاجتي نأ خيشلا نم بيجعلاو ه أ ةيزاجم اكولم ضرأآلا

 بجوأ هنأ عم ءامسلا ةملك ريدقت بوجو ىلع لد ىذلا عطاقلا ليلدلا

 ةظحالملا هذه زيجي نأ ريغ نم هللا هعفر لب ةملك ىف هللا ةتامأ ةملك ةظحالم

 الإ یسیع امف دعبو :یوتفلا بحاص لاق مث !!! یعطق نع الضف ینظ لیلد

 هذقنأف < هللا ىلإ ًاجتلاف « ءادعلا هموق هبصان لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر

 ىسيع سحأ املف ظ تايآلا هتنمضت ام وه اذهو « هئادعأ رکم بیخو « هتزعب

 « مهركم نم هئاجناب هرشبي وهف «خلإ ( هللا ىلإ يراَصنأ نم لاق رفكلا مهنم
 ريغ نم «هفنأ فتح تومي ىتح هلجأ یفوتسیس هنآو مهروحن یف مهدیک درو

 0 ا و ا ا و ف و

 )١( ظفلو ١ ىسحلا عقرلا ىف حيرص « ىلإ .
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e E a 
 نأ ىغبني ال ىتلا تاياورلا كلت نم هنهذ الخ ىتمو « مهموصخ مهيلع بلآتي

 نايب ىف انيفكيو « هل ةميق ال لطاب هادبأ ام لك :لوقأو ه أ نآرقلا ىف مكحت
 ةابحب ربخأ ىذلا وه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هملعن نأ هنالطب

 هلك نيدلا نايبو « نآرقلا نايب هيلإ هللا لكو ىذلا وهو « هلوزنو ىسيع ‹

 تاليلعت ىلع - هلوسرو هللا مالكل هتفلاخم عم - خيشلا مالك لمتشا دقو

 لوقعلا هيلإ لصت ام ىصقأ امنظي وهو تافارخلاو صيصاقألاب هبشأ ىه
E N ace E 

 ىف لاقي نأ هلحم امنإو « عضوملا اذه ىف لحم هل سيل ديهمت « لسرلا هلبق
 ا ياا ةو ر يع فا ع لا ياا غا

 ىف ةدراولا تايآلل ئراقلا همهفي ام وه اذهو : هلوقو « اريبك اولع كلذ نع

 ناك اذإ الإ هتركذ ام ئراقلا مهفي ال : هيلع لاقي « هموق عم ىسيع ةياهن نأش

 هلهج «امهيناث» ةيبرعلا ةغللا رارسأو ةغالبلاب هلهج «امهدحأ» نيفصوب اًفصتم

 مل هناو: < تام نيف نأ تايآلا نم ئراقلا مهفي نيفصولا نيذهبف <« ةنسلار

 عم ىسيع ةياهنو ‹ مهلهجل كلذ ةينايداقلا مهف امك « لزني ال هنآأو « عفري

 ىلإ رطضن ىتح «لاحم هفلخت ضرف نم مزلي ىلقع بجاوب تسيل هموق
 !؟تارم عضب اهررك خيشلا لاب امف !اهلجأ نم ثيداحألا درو نارقلا ليوأت

 هئايبنأ عم هللا ةنس :هيلع لاقي «هئايبنأ عم هللا ةنس ىلع فقو يىتم : هلوقو

 مث « هللا ءاجنأ نم مهنمو « هولتق ىتح هؤادعأ هيلع طلست نم مهنمف ةفلتخم
 اًح - هئاجنا دعب - ىقبي ىبنلا نأ ىف ةقفتم اهنكلو « ةفلتخم ءاجمالا قرط

 حلاصو دوهو ىسومو ميهاربإو حون ىلإ رظناو « هئادعأ كالہب هنيع رقتل
 مهءاجنإ دعب هللا مهاقبأ فيك « هللا تاولص مهہيلع مهريغو سنويو طولو
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 ىسيع ىقبي نأ ىضتقت هئايبنأ عم هللا ةنسف ‹ مهئادعأ ةكله اودهاش ىتح

 ام ضيقن اذهو « كلذب هنيع رقتو دوهيلاب هللا ركم دهاشيل « ايح هئاجنإ دعب

 : هلوقو !! ؟ رعشي ال وهو هيلع ليلد وه اب ىتآ فيك رظناف خيشلا هيعدي
 ىوطني نآرقلا ىف مكحت نأ ىخبني ال یتلا تایاورلا كلت نم هنهذ الخ یتمو

 مدع ىلع ضرحيو « ةنسلا لهاجت ىلع ضحي هنأل ادج ريطخ رمآ ىلع
 اذإ هللا مالك رسقي اذا ىرعش تيلو « ميظعلا نآرقلا ريسفت ىف اهيلإ عوجرلا

 هيبنل هللا لوقي ؟ هباحصأ مالكو هللا لوسر مالك ىلإ هريسفت ىف عجري مل

 لاق نم» إب ىبنلا لوقيو « مهيَلِإ لزق ام سال نّيبعل ركذلا كيلإ انلرنأو ل
 نامزلا رخآ ىف خيشلا ءىجي مث «رانلا نم هدعقم ًاوبتيلف ملع ريغب نآرقلا ىف

 ةنسلا نم نهذلا ىلاخلا ئراقلا همهفي اب هللا مالك ريسفت ىف ىفتكي :لوقيف

 دقو !!ريسفتلا ىف اًطرش لهجلا لعجيف <« روعش الو اهب هدنع ملع ال ىأ

 ا ا ا ق
 تينب ام نالطبل ةلطاب ةرورضلاب ىهو هاوتفو هثحب ةصالخ خيشلا ركذ مث <

 لوزن ركنم مكح ىلإ ئراقلا عجريلو « اهنع مالكلا ىلإ ةجاح الف «هيلع
 انه ىلإو «باتكلا اذه نم لوألا بابلا رخاوأ هانيب دقف مالسلا هيلع ىسيع

 بر هلل دمحلاو « فاش فاك وهو «ناهربلا ةماقإ نم هاندرأ ام ىهتتني

 لالا
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 عوضولا
ORO E OCP O EDO N O ب اتكلا ءادهإ 

 A Sy مالسلا هلع یسیع لوزن تابئا

 E E A O O لوألا ثيدحلا « للصف

 ERO EOE نماثلاو: عباسلاو شداسلا ثيدحلا

 o رشع ىداحلاو رشاعلاو عساتلا ثيدحلا
 Ea E A SR رشع ىناثلا ثيدحلا

 ا سسس رشع ,عبارلاو رشع ثلاثلا ثيدحل ا

 as OE a a رشط سماخلا ثیدحلا
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 عوضوملا
 RES Ds نورشعلاو یداحلا ثیدحلا

 E نورشعلاو ىناثلا ثيدحلا

 a a ف ةیلاو ثلاثلا ثیدحلا

 E نو علاو عبارلا ثيدحلا « لصف

anuanacearnvanunceneacevcdiCsaddlHainQVEAATIAOO
VORANGSAaR® 

aousunuunanendlBCCOSEVONINOANANINETEVONSNDGADNOaAt
Enannvee 

auvanesevsaaacanevksvecndctenesveeagnanuvavaun
ceeataceaant 

BeoucavnusenocoacanengnhuavnnAdnisuneadaseoororon
ninsococvvaoa 

 :Saeed نورشعلاو نماثلاو عباسلاو سداسلاو سماخلا ثیدحلا

 a OS نورشعلاو عساتلا ثیدحلا

 لصف

 OE ىداحلا ثيدحلا

 لصف

e O 

 لصف

 a نوثالثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 لصف

 0 نوثالثلاو عبارلا ثيدحلا

 لصف
 A ل وئالثلا و سماخلا ثیدحلا

 لصف

 نوئالثلاو نماثلاو عباسلاو سداسلا ثيدحلا

 لضف
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 عوضوملا
 .. نوئالثلاو عساتلا ثيدحلا

 لصف

O O نوعبرألا ثيدحلا 

 لصف

weouooSaVEIUCOVOHEOSubNOOGGuVNAGOVAHAGIATI COSCON CRATCEAELSLSYYORA 

 a locas نوعبرألاو ىناثلاو یداحخا ثیدحل ا

 لصف

 نوعبرألاو ثلاثلا ثيدحلا

 نوعبرأالاو سماخلا ثرلحلا

 نوعبرألاو سداسلا ثيدحلا

 . نوعبرأالاو عباسلا ثیدحلا

 لصف

 نوعبرألاو نمائلا ثیدحلا

 . نوسمخلاو ىداحخلا ثيدحلا

 ....... نوسمخلاو ىناثلا ثيدحلا

 . نوسمخلاو ثلاثلا ثيدحلا

 .. نوسمخلاو عبارلا ثیدحلا

 نوسمخلاو سماخلا ثیدحلا

waacnacQVIVIVIHASOVONOCCOIHCCTOCGCCRtGEbAGSOCOCOGAtOEGbAGGEOIRESRDOGCVaGSbBEVGOBGOGGOnbSS HHS 
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 ةحفصلا ( عوضولمل

U OSS ONS .... نوسمخلاو سداسلا ثيدحلا 

Uo E O نوسمخلاو عباسلا ثيدحلا 

O SRSA نوسمخلاو نماثلا ثيدحلا 

O O N O نوسمخلاو عساتلا ثيدحلا 

U. SRS O ad نوتسلا ثيدحلا 

NT aN N O O aT نوتسلاو ىداحلا ثيدحلا 

E E a لصف 

VV SSO ER AANA REO RARRSa لصف 

NOE DESR RR ONS RT OAS لصف 

ON AR ANS RARE A OO AA SD O Ga لصف 

O E O O لصف 

E AS E E ORO aa . لصف 

E لصف 

EN RS OG REA لصف 

E RSENS ىوتفلا ظافلأ ةشقانم باب 
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